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Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, v pl. zn,, 
tykající informací o revizi restitučního spisu č.i. 347/1993

Dobrý den,

k Vaší žádosti o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k 
informacím, v pl.zn., zaevídované dne 27.5. 2021 pod č.j. SPU 192662/2021 ve věci poskytnutí informací 
o revizi restitučního spisu č.j. 347/1993 ze dne 21.1.1993, konkrétně o objasnění bodů č. 3, 5 a 7, které 
jsou v žádosti formulované pod body 1) až 5), Vám sdělujeme:

1) Paní ' požádala o tyto nemovitosti v k. ú. Pořešice :
Parcela číslo 1232/14 v ideální 1/12 
Parcela číslo 1232/15 v ideální 1/24 
Parcela číslo 1223/25 
Parcela číslo 1223/1 
Parcela číslo 21/2

Výměry k těmto parcelám paní neuvedla.

2) Paní ! nebyly vydány žádné nemovitosti, restituční nárok byl zamítnut - viz podrobné
odůvodnění rozhodnuti č.j. 347/93 - 1561, R V 28/00 ze dne 30.3.2000, právní moc 30.3.2000. Výměry 
parcel zde nebyly uvedeny.

3) Paní ‘ nebyly vydány žádná nemovitosti, o které požádala, restituční nárok byl
zamítnut - viz podrobné odůvodnění rozhodnutí č.j. 347/93 - 1561, R V 28/00 ze dne 30.3.2000, právní 
moc 10.5.2000. Výměry parcel v rozhodnutí nebyly uvedeny.
Nad rámec Vaší žádosti uvádíme, že Vámi přiložená revize restitučního spisu ze dne 21.1.2013 je pouze 
statistický orientační údaj vedený úřadem, zpracovaný cca 13 let po právní moci rozhodnutí a nemá žádný 
vliv na vydané rozhodnutí ve věci pani

4) Paní ; uplatnila restituční nárok na pozemkovém úřadu jednou, a to dne 27.1.1993
pod č.j. 347/93. Je veden jeden restituční spis.



Pan uplatnil restituční nárok na pozemkovém úřadu jednou, a to dne 7.11,2017 č.j. SPU
525476/2017, v pomocné evidenci pobočky pod č.j. 805/2017. Je veden jeden restituční spis.

S pozdravem

Ing. Jiří Veselý 
ředitel
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