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Sdělení k restitučním nárokům podle zákona o půdě 
 
Na základě Vašeho požadavku o informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, jsme prověřili, zda se v žádosti uvedených 
pozemků nedotklo uplatnění restitučních nároků podle zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě 
vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, v platném znění, případně podle 
zákona č. 243/1992 Sb., kterým se upravují některé otázky související se zákonem č. 229/1991 Sb., 
v platném znění. 
 
Restituční nároky podle uvedených zákonů byly uplatňovány na pozemky původního pozemkového 
katastru. Proto jsme pro pozemky současného katastru nemovitostí museli provést srovnání obou 
evidencí. V žádosti uvedeným stavebním pozemkům KN 7141, 7142 a 7143 a pozemkové parcele 
KN 960/53 tak odpovídají podle původního pozemkového katastru části pozemků č. 1000/4, 1002, 
1003, 1005, 1009, 1010, 1012/2, 1013, 1014/1 a 1014/2, vše v katastrálním území Chrudim. 
 
Na zjištěné původní pozemkové parcely, s výjimkou pozemku PK 1009, nebyly uplatněny žádné 
restituční nároky podle výše uvedených zákonů. Rovněž na v žádosti uvedené stavby nebyly 
uplatněny žádné restituční nároky podle těchto zákonů. 
 
Restituční nárok na pozemek PK 1009 v k.ú. Chrudim byl uplatněn u Okresního úřadu v Chrudimi, 
referátu pozemkový úřad dne 5. listopadu 1992. Ten vydal dne 1. března 1993 rozhodnutí č.j. 
369/93 o schválení dohody o vydání nemovitostí, která byla uzavřena mezi oprávněnými osobami a 
povinnou osobou OPOS, s.p. v likvidaci Chrudim. Rozhodnutí nabylo právní moci dne 22. března 
1993 a na jeho základě provedl katastrální úřad záznam do katastru nemovitostí o vlastnickém 
právu pro oprávněné osoby. 
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