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Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, 
v pl.zn., tykající se nemovitosti v k.ú. Charvatce

Dobrý den,

k Vaší žádosti o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k 
informacím, v pl. zn., zaevidované dne 4.8. 2022 pod č.j. SPU 281936/2022 ve věci poskytnutí 
informací - poskytnutí dokumentů, na které je odkazováno v dopise z 1.8.2022 č.j. SPU 273851/2022, 
v rámci proběhlého řízení o komplexních pozemkových úpravách v k. ú. Charvatce:

1. Písemné žádosti obce Charvatce o zahrnutí lokalit určených k zástavbě do KoPÚ
2. Písemné dohody mezi obcí Charvatce a vlastníkem LV 163, na základě kterého SPÚ provedlo 

nový zásah do KoPÚ
3. Přílohu č. 2 uvedenou u rozhodnutí z 18.2.2019, č.j. SPU 047402/2019/Ze
4. Dokumentu udělujícímu souhlas Obce a zvoleného sboru zástupců majitelů pozemků s novým 

rozvržením společných zařízení před 18.2.2019 )dle §9, odst. 10 a 11, z. č. 139/2002)

Vám dle informací Pobočky Mladá Boleslav zasíláme:

1. Písemnou žádost obce Charvatce o zahrnutí lokalit určených k zástavbě do KoPÚ
- zasíláme zápis z projednání obvodu pozemkové úpravy v k.ú. Charvatce ze dne 8.8.2012 č.j. 
161891/2012-MZE

2. Písemnou dohodu mezi obcí Charvatce a vlastníkem LV 163 na základě kterého SPÚ provedlo 
nový zásah do KoPÚ.
Vzájemná písemná dohoda mezi vlastníky LV 10001 a LV 163 není součástí spisu. Provedení 
příslušné změny je totiž vždy odsouhlaseno (podepsáním) „Soupisu nových pozemků", a to za 
každého účastníka zvlášť. Doklady viz příloha Soupis nových pozemků LV 10001 a LV 163.

3. Přílohu č.2 uvedenou u rozhodnutí z 18.2.2019, Č.J.: SPU 047402/2019/Ze
- zasíláme přílohy, č 2 k rozhodnutí pro LV 10001 - Obec Charvatce a LV 163, kterých se zřejmě 

žádost o zaslání dokladů týká.
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4. Dokument udělující souhlas Obce a zvoleného výboru zástupců majitelů pozemků s novým 
rozvržením pozemků společných zařízení před 18.2.2019 ( dle § 9, odst. 10 a 11 zák. 139/2001)
- zasíláme Usnesení zastupitelstva ve věci schválení plánu společných zařízení č.j SPU 216630/2017 
/66/Hav ze dne 4.5.2017 a zápis z jednání sboru zástupců ze dne 6.3.2017 ve věci projednání plánu 
společných zařízení

S pozdravem

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

Příloha:
výše uvedené dokumenty

Příloha se z důvodu velkého objemu informací nevyvěšuje. Je k dispozici na KPÚ pro 
Středočeský kraj a hl. m. Praha k nahlédnutí
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