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Dobrý den, 

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

obdržela Vaši žádost tykající se restitučních nároků dne 12.9.2018, která byla zaevidována pod č.j.: 

SPU 414690/2018.  

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.  

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.  

Ve Vaší žádosti uvádíte pozemek pozemkovou parcelu katastru nemovitostí č. 951/3 a pozemek 

parcelu dřívější pozemkové evidence (PK) pozemkovou parcelu číslo 951, z toho jsme dovodili, že 

dle Vašeho zjištění stávající parcela katastru nemovitostí č. 951/3 vznikla právě a jenom z parcely 

dřívější pozemkové evidence (PK) pozemkové parcely číslo 951.  

Po prověření pomocné evidence restitučních nároků v okrese Ústí nad Orlicí bylo zjištěno, že na 

parcelu dřívější pozemkové evidence (PK) pozemkovou parcelu číslo 951 nebyl uplatněn restituční 

nárok dle zákona č. 229/1991 Sb., zákona č. 243/1992 Sb. a zákona č. 212/2000 Sb. 

K tomu uvádíme, že v katastrálním území Lanškroun proběhlo přídělové řízení (grafický příděl) a ani 

na parcelu dřívější pozemkové evidence (GP) pozemkovou parcelu číslo 951 (pokud taková v 

přídělovém operátu vůbec existovala) nebyl uplatněn restituční nárok dle zákona č. 229/1991 Sb., 

zákona č. 243/1992 Sb. a zákona č. 212/2000 Sb. 

Zjistíte-li, že stávající pozemková parcela katastru nemovitostí č. 951/3 vznikla i z jiných parcel 

dřívějších pozemkových evidencí (PK, GP) dotažte se v této věci znovu samostatně.  
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