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Sdělení kVaší žádosti ze dne 25. 1. 2022 o poskytnutí informací podle zákona
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů,
(dále Jen ,,lnfZ“)

Vážená paní,
dne 25. 1. 2022 byla Státnímu pozemkovému úřadu doručena Vaše žádost z téhož dne
podaná podle InfZ, zaevidovaná pod č. j.: SPU 025994/2022, v níž požadujete poskytnout
následující:
„Žádám Vás o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb. v platném znění ve věci
podané žádosti zaevidované Státním pozemkovým úřadem pod č.j. SPU 407139/2021
a požadující poskytnutí znaleckého posudku č. 11438-263-2021 o stanovení ceny pozemků,
které se nacházejí v k.ú. Dejvice a byly ke dni ocenění zapsány na LV 10 002.
Zejména se mi jedná o poskytnutí výše uvedené podané žádosti včetně uvedení žadatele".
Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl. m. Praha, (dále jen „KPÚ"), k Vaší žádosti
sděluje následující.
Pokud se týká poskytnutí Vámi požadované žádosti, která je evidována pod č. j.:
SPU 407139/2021, KPÚ Vám tuto zasílá v příloze tohoto přípisu.
Pokud se týká Vašeho požadavku na poskytnutí informace k osobě žadatele předmětné
žádosti, KPÚ Vás informuje, že v této části vydal rozhodnutí o odmítnutí žádosti, č. j.:
SPU 039251/2022, na něhož v plném rozsahu odkazuje. S ohledem na právě uvedené KPÚ
dodává, že v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění
pozdějších předpisů, a nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne
27. dubna 2016 byly u požadované žádosti anonymizovány osobní údaje.
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S pozdravem

Ing. Jiří Veselý
ředitel
Krajského pozemkového úřadu pro Středočeský kraj a hl. mésto Praha
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