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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 19.8. 2022 pod č.j. SPU 300885/2022 ve věci poskytnutí 
informací - poskytnutí dokumentů, týkajících se proběhlého řízení o komplexních pozemkových 
úpravách v k. ú. Charvatce:

1. Dokument (Návrh) komplexních pozemkových úprav vyvěšených po dobu 30 dní počínaje dnem 
7.11.2018 (příloha č. 1 - SPU 486922.2018.Ze

2. Soupis pozemků na LV 163 a LV 10001, včetně mapy umístění daných pozemků, vydaných ke dni 
7.11.2018

3. Zápis závěrečného jednání KoPÚ ze dne 23.1.2019 dle pozvánky (příloha č. 2 SPU 
573558.2018.Ze

Vám dle informací Pobočky Mladá Boleslav zasíláme:

1. Žádost - Dokument (Návrh) komplexních pozemkových úprav vyvěšených po dobu 30 dní počínaje 
dnem 7.11.2018 (příloha č. 1 -SPU486922.2018.Ze) - zasíláme v příloze označené: soupis nových 
pozemků LV ... vystavení na obci, zasíláme přílohy pouze pro LV 163 a 10001. Celý návrh je 
obsáhlý, pokud bude požadován zašleme vložením na disk dle dohody.

2. Žádost - Soupis pozemků na LV 163 a LV 10001, včetně mapy umístění daných pozemků, 
vydaných ke dni 7.11.2018 - zasíláme v příloze označené: soupis nových pozemků LV ... 
k návrhu mapa, zasíláme přílohy pro LV 163 a 10001.
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3. Žádost - Zápis ze závěrečného jednání KoPu ze dne 23.1.2019 dle pozvánky (příloha č. 2 - 
SPU573558.2018.Ze) - zasíláme v příloze: Zápis ze závěrečného jednání Charvatce

S pozdravem

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

V z. Ing. Petra Fuxová

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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