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Vážený pane doktore, 
 
ve věci Vaší žádosti o poskytnutí úplných informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ze dne 26. ledna 2018 (jako doplnění informací k žádosti ze dne 21. listopadu 2017) 
sdělujeme: 
 
Všechny podklady, které jsme měli k dispozici, jsme Vám poskytli elektronicky dne 20. prosince 2017 
pod č. j. SPU 549958/2017. 
 
V k. ú. Kramolín jsou již zcela vyřešeny veškeré restituční nároky uplatněné dle zákona 
č. 229/1991 Sb., v platném znění i dle zákona č. 243/1992 Sb., v platném znění, tzn., že předmětné 
pozemky nejsou vyloučeny z převodu dle § 6 odst. 1 písm. a) zákona č. 503/2012 Sb., v platném 
znění. 
 
Část pozemku p. č. 443/3 v k. ú. Nový Kramolín byla vyloučena z převodu dle §6 odst. 1 písm. b) 
zákona č. 503/2012 Sb., v platném znění. 
Nedisponujeme geometrickými plány ani územně plánovací dokumentací, proto nejsme schopni 
zodpovědět, která část pozemku je vyloučena z převodu, je určena územním plánem nebo regulačním 
plánem k zastavění veřejně prospěšnými stavbami nebo stavbami dopravní infrastruktury nebo je 
těmito stavbami již zastavěná. Rozhodnutí o umístění stavby prozatím nebylo dle sdělení stavebního 
úřadu Poběžovice vydáno (poslední sdělení máme k dispozici ze dne 18. 7. 2017). 
Územní plán k.ú Nový Kramolín lze dohledat na www.domazlice.eu, kde se pod odkazem Městský 
úřad nachází Územní plánování a v něm jsou Územní plány a v nich jednotlivé územní plány 
katastrálních území okresu Domažlice, naleznete zde i ÚPD pro k.ú. Nový Kramolín. Podrobnější údaje 
k územně plánovací dokumentaci by Vám pak mohla poskytnout i Obec Nový Kramolín. 
 
S pozdravem 
 

 

 .............................................................. 

 Ing. Jiří Papež 

 Ředitel Krajského pozemkového úřadu 

 pro Plzeňský kraj 
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