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Sdělení k žádosti dle zákona č. 106/1999 Sb. 
 

Státní pozemkový úřad, Pobočka Ústí nad Orlicí obdržela Vaši žádost o vyjádření, zda byl k níže uvedeným 

pozemkům uplatněn restituční nárok podle zákona č. 229/1991 Sb. ze dne 30.6.2017, č.j. SPU 313296/2017. 

 

Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj, Pobočka Ústí nad Orlicí eviduje v 

pomocné evidenci restitučních nároků v okrese Ústí nad Orlicí restituční nároky uplatněné dle zákona č. 

229/1991 Sb., včetně nároků uplatněných dle zákona č. 243/1992 Sb. a zákona č. 212/2000 Sb. Neevidujeme 

nároky dle zákona č. 403/1990 Sb., zákona č. 87/1991 Sb. a zákona č. 428/2012 Sb.  

Pomocná evidence restitučních nároků v okrese Ústí nad Orlicí je vedena v parcelách dřívějších pozemkových 

evidencí (pozemkový katastr, grafický příděl).  

V dotazech na uplatněné restituční nároky je třeba uvádět, z kterých parcel dřívějších pozemkových evidencí 

(PK, GP) dotazované parcely vznikly nebo se rovnou dotázat na parcely dřívější pozemkové evidence.  

Vzhledem to tomu, že žádost dle zákona č. 106/1999 Sb. se týká pozemků uvedených na LV č. 198 k.ú. Litice 

nad Orlicí a LV č. 313 k.ú. Běstovice (a zde jsou uvedeny pouze stávající parcely katastru nemovitostí), nelze 

bez doplnění/upřesnění žádosti žadatelem zjistit, a to ani informativně, zda na dotazované pozemky, resp. na 

pozemky dřívější pozemkové evidence, z kterých dotazované pozemky vznikly, byl uplatněn restituční nárok. 
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