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ozNÁtvtENí
o vyloženinávrhu změn map bonitovanýchpůdněekologickýchjednotek (BPEJ) v katastrálnímúzemí
BzoVA u Hořovic
KraJskýpozemkovýúřad pro Středočeskýkraj a h|avníměsto Praha, PobočkaBeroun,jako správníorgán
pod|ezákona č.50312012
Sb., o Státnímpozemkovém
úřadua o změně někteých
věcně a místněpřís|ušný,
předpisůa pod|e$ 19 zákona č. 13912002Sb., o pozemkových
zákonů,ve znění pozdějších
souvisejících
úřadecha o změně zákona č.22911991Sb., o úpravěvlastnickýchvztahůk půděa
úpravácha pozemkorných
půdně
jinémuzemědě|skému
předpisů,k zajišťování
změn map bonitovaných
majetkuve znění pozdějších
jednotek(dále jen ''BPEJ.)' v sou|adus $ 5 odst. 4 vyh|áškyMinisterstvazemědě|ství
č.
eko|ogických
jednoteka postupprojejich
půdněeko|ogických
bonitovaných
227|2018Sb., kterouse stanovícharakteristika
předpisů,oznamuje,Že návrh změn map BPEJ bude vy|oŽenpo
ve znění pozdějších
vedenía aktua|izaci,
nahlédnutí
dobu30 dnůk veřejnému

od 15.1.2020do 15.2.2020
na Státnímpozemkovémúřadu,Krajskémpozemkovémúřadupro Středočeskýkra.1a h|avníměsto Praha,
po dobu 30 dnůtj. nejpozdějido 16.2.2020případné
připomínky
PobočceBeroun,kde je moŽnéup|atňovat
a
námitky.
Krajskýpozemkovýúřadpro Středočeskýkraja h|avníměsto Praha, PobočkaBeroun po vyhodnocenídoš|ých
připomínkám
provedeaktua|izaci
nebudepřih|édnuto.
BPEJ. K pozdějiup|atněným
vyjádření
kraja h|avníměsto
Praha,PobočkaBeroun,Žádá tímtoobecníúřad
Krajskýpozemkovýúřadpro Středočeský
ve Bzovéo zveřejněnítohotooznámenízpůsobemv místěobvyk|ýmpo dobu 30 dnů.ZároveňŽádáme o
předánípřípadných
k vyvěšenému
námitekčipřipomínek
návrhuzměn BPEJ'

AndreaČápová
VedoucíPobočkyBeroun
Státnípozemkovýúřad
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Příloha/PříIohy
potvzeníovyvěšení: obecníúřadBzová
Rozdělovník:
pracoviště
Beroun
kraj,Katastrá|ní
úřadpro Středočeský
1. Katastrální
pracoviště
kraj,územní
Beroun
2. Finanční
úřadpro Středočeský
3, obecníúřadBzová
prostředí
4' MěstskýúřadBeroun,odborŽivotního
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