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USNESENÍ
Okresní soud ve Žďáru nad Sázavou rozhodl JUDr. Janou Trutnovou se sídlem notářského
úřadu ve Žďáru nad Sázavou 1, nám. Republiky 72/4, pověřenou tímto soudem, aby provedla
úkony jako soudní komisař v řízení o pozůstalosti po Růženě Fialové, narozené 24.6.1931,
rodné číslo 315624/432, svobodné, posledně pobytem Okružní 763/67, Žďár nad Sázavou
3, zemřelé 17.4.2021, bez zanechání posledního pořízení pro případ smrti
I.

takto:
Soud ustanovuje dědici neznámého pobytu pozůstalé neteři Haně Doležalové,
narozené 6.8.1957, pobytem Stará 107/27, Brno-Zábrdovice, 602 00 Brno,
opatrovníka pro řízení o pozůstalosti JUDr. Hanu Hornyšovou, notářku ve Žďáru
nad Sázavou, se sídlem Žďár nad Sázavou 1, Dolní 165/1, PSČ 591 01, k ochraně jejích
práv a zájmů v tomto řízení o pozůstalosti. Opatrovník nemůže učinit prohlášení
o odmítnutí či neodmítnutí dědictví.

II.

Dědička neznámého pobytu pozůstalá neteř Hana Doležalová se vyrozumívá o dědickém
právu. Soud vyzývá pozůstalou neteř Hanu Doležalovou, narozenou 6.8.1957,
pobytem Stará 107/27, Brno-Zábrdovice, 602 00 Brno, aby se ve lhůtě 6 (šesti)
měsíců od vyvěšení tohoto usnesení na úřední desce Okresního soudu ve Žďáru
nad Sázavou přihlásila soudnímu komisaři JUDr. Janě Trutnové, se sídlem notářského
úřadu Žďáru nad Sázavou 1, nám. Republiky 72/4, 591 01, nebo opatrovníku JUDr.
Haně Hornyšové, notářce ve Žďáru nad Sázavou, se sídlem Žďár nad Sázavou 1, Dolní
165/1, PSČ 591 01.

III.

K dědici, který se ve lhůtě do 6 (šesti) měsíců ode dne vyvěšení tohoto usnesení na
úřední desce soudu ani prostřednictvím svého právního nástupce nepřihlásí
soudnímu komisaři nebo opatrovníku, dědické právo nezaniká, avšak soud při
projednání dědictví k němu nepřihlíží.
Odůvodnění

Soud zahájil řízení o pozůstalosti podle § 138 odst. 2 zákona č. 292/2013 Sb. o zvláštních
řízeních soudních (dále jen „z.ř.s.“) po zůstavitelce a pověřil dle § 101 z.ř.s. notářku JUDr. Janu
Trutnovou, aby jako soudní komisařka provedla úkony v řízení o dědictví.
Z dosavadního šetření soudního komisaře vyplynulo, že zůstavitelka nezanechala žádné pořízení
pro případ smrti.
Zůstavitelka byla svobodná, bezdětná, rodiče předemřeli, spolužijící osobu neměla. Zůstavitelka
měla dva sourozence, bratra Ladislava Fialu, který zemřel 12.8.2013 a zanechal 4 děti: pozůstalou
neteř Ludmilu Sochorovou, pozůstalého synovce Ladislava Fialu, pozůstalou neteř Danu
Špačkovou a pozůstalého synovce Antonína Fialu a dále sestru Marii Pařízkovou, která zemřela
22.11.1999 a zanechala 3 děti: pozůstalou neteř Hanu Doležalovou, synovce Zdeňka Pařízka,
který zemřel 18.2.2011, a synovce Miroslava Pařízka, který zemřel 29.1.1998.
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Ze šetření Policie České republiky bylo zjištěno, že pozůstalá neteř Hana Doležalová se na adrese
trvalého pobytu nezdržuje a její pobyt není znám.
Soud tedy, ve smyslu ust. § 120 z.ř.s., ustanovuje dědici III. dědické třídy neznámého pobytu
opatrovníka s tím, že o dědickém právu je vyrozuměn způsobem, který předpokládá ustanovení §
164 a 166 z.ř.s. Případnému dědici ze zákona je tedy uloženo, aby se ve stanovené lhůtě přihlásil,
jinak se k němu jako k dědici nebude přihlížet.
Poučení:
Proti tomuto usnesení lze podat odvolání do 15-ti dnů ode dne jeho písemného doručení ke
Krajskému soudu v Brně prostřednictvím soudní komisařky JUDr. Jany Trutnové se sídlem
notářského úřadu ve Žďáru nad Sázavou, nám. Republiky 72/4, PSČ 591 01 a nebo
prostřednictvím Okresního soudu ve Žďáru nad Sázavou, Strojírenská 2210/28.
Žďár nad Sázavou dne 16.05.2022
JUDr. Jana Trutnová, v.r.
jako soudní komisař:
L.S.
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