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Uplatnění restitučních nároků - k. ú. Česká Lípa 

Na základě vámi podaně žádosti vám sdělujeme, že jsou na našem úřadě pouze evidence k restitučním řízení 

dle zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jiněmu zemědělskému majetku, ve znění 

pozdějších předpisů, zákona č. 243/1992 Sb., v platném znění navázána na evidenci přídělů a knihovních vložek, 

kde je založeno i grafické znázornění, nikoliv na konkrétní pozemky. Z tohoto důvodu nelze vaší žádosti vyhovět. 

K žádosti o vyjádření k restitučním nárokům je nutno dodat snímek mapy včetně čísel knihovních vložek 

(popřípadě čísla přídělů), toto vyhotoví Katastrální pracoviště v České Lípě. 

Vyjádření Státního pozemkového úřadu. KPÚ pro Liberecky kraj, správní orgán: 

Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj, jako správní orgán k dnešnímu dni neeviduje výzvu dle zákona č. 

428/2012 Sb. k vydání parcel č. KN 5750/135, KN 5750/139, KN 5750/142, KN 5750/143, KN 5750/148, KN 

5813/15, KN 5815/10, KN 5815/41, KN 5815/52, KN 5825/285 v k.ú. Česká Lípa. 

Zároveň upozorňujeme na skutečnost, že Státní pozemkový úřad nemá možnost prověřit, zda byly podány 

písemné výzvy k vydání věci oprávněnými osobami u jiných povinných osob, popř. zda byly podány u věcně a 

místně příslušných soudů návrhy ve smyslu § 10 odst. 4 zákona č. 428/2012 Sb. nebo návrhy dle § 18 odst. 1 a 

odst. 8 zákona č. 428/2012 Sb., neboť k tomu nemá zákonnou pravomoc. 
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