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Vážená paní, 
 
     dopisem ze dne 31. 1. 2020 žádáte informace o tom, zda byl uplatněn restituční nárok 
mimo jiné na parcely KN v kat. území Blanice u Mladé Vožice, Borovany, Dubné, Horní 
Planá, Hradiště u Písku, Chlum u Třeboně, Lomnice nad Lužnicí, Mladá Vožice, 
Netolice, Nová Včelnice, Nová Ves u Čížové, Nové Hrady, Sezimovo Ústí, Studená, 
Štěpánovice u Českých Budějovic, Včelná a Veselí nad Lužnicí (vše Jihočeský kraj) 
uvedené ve Vaší žádosti. K tomu Vám sdělujeme: 
 
       Podle zákona 428/2012 Sb. nebyly tyto pozemky předmětem restitučního řízení.  
 
       Pokud se týká zákona č. 229/1991 Sb., v platném znění (dále jen zákon o půdě)             
a zákona č. 243/1992 Sb. neevidujeme v těchto kat. územích, kromě kat. území Nová Ves 
u Čížové, žádný neukončený restituční nárok uplatněný ve lhůtě § 13 tohoto zákona. 
Skutečnost, zda byl na výše uvedené pozemky uplatněn restituční nárok podle zákona o 
půdě nelze zjistit pouze ze současného stavu katastru nemovitostí. Pro takové prověření je 
nutno doložit srovnávací sestavení parcel na původní parcely pozemkového katastru, 
protože na takové parcely byly v naprosté většině uplatňovány nároky oprávněných osob. 
Pokud je pro Vás toto vyjádření nedostačující, požádejte katastrální úřad o vyhotovení 
srovnávacího sestavení parcel KN na stav podle bývalého pozemkového katastru a doložte 
ke své žádosti. V kat. území Nová Ves u Čížové evidujeme z důvodu stále neukončeného 
dědického řízení nedořešený restituční nárok. Abychom Vám mohli i v tomto kat. území 
poskytnout stanovisko je nutné, abyste k Vámi požadovaným parcelám doložili srovnávací 
sestavení současných parcel na parcely bývalého pozemkového katastru. 
 
 
 
S pozdravem 
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