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Oznámení o vyložení návrhu změn map bonitovaných půdně ekologických jednotek v 
katastrálním území Huntířov 
 

          Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj, Pobočka Trutnov, jako správní orgán 
věcně a místně příslušný, podle zákona č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně 
některých souvisejících zákonů, a podle § 19 písmene g) zákona č.139/2002 Sb., o pozemkových 
úpravách a pozemkových úřadech k zajišťování změn map bonitovaných půdně ekologických 
jednotek (dále jen BPEJ), v souladu s ustanovením § 4 odst. 1 vyhlášky Ministerstva zemědělství 
č. 327/1998 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterou se stanoví charakteristika bonitovaných půdně 
ekologických jednotek a postup pro jejich vedení a aktualizaci oznamuje, že návrh změn map BPEJ 
v k.ú. Huntířov, obec Vítězná, okres Trutnov bude vyložen po dobu 30 dnů k veřejnému 
nahlédnutí a to v termínu 

od 19. 4. 2021 do 19. 5. 2021 

na Krajském pozemkovém úřadě pro Královéhradecký kraj, Pobočce v Trutnově, Horská ul. 5, 
kancelář č. dveří 210 a současně na Obecním úřadě ve Vítězné, kde je možné uplatňovat po 
stanovenou dobu 30 dnů případné písemné připomínky a námitky. 

        Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj, Pobočka Trutnov po vyhodnocení došlých 
vyjádření provede aktualizaci BPEJ. K později uplatněným připomínkám nebude přihlédnuto. 

        Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj, Pobočka Trutnov žádá tímto Obecní úřad ve 
Vítězné o zveřejnění tohoto oznámení způsobem v místě obvyklým po stanovenou dobu 30 dnů. 
Zároveň žádáme o předání případných námitek či připomínek k vyvěšenému návrhu změn map BPEJ. 

 
 
 

Ing. Josef Kutina 
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