č. j. 0 Nc 62/2018-18

VYHLÁŠKA
Okresní soud v Rychnově nad Kněžnou rozhodl samosoudkyní Mgr. Michaelou Lonsmínovou
ve věci
zemřelého:

Václava Rašky, narozený dne 14. 9. 1944, zemřelá neurčeného dne
naposledy bytem U Zastávky 183, 517 50, Častolovice

za účasti dědiců:

Václav Raška, narozený dne 29. 7. 1977
bytem Štefánikova 549/5, 293 01, Mladá Boleslav
Jana Rašková, narozená dne 8. 11. 1982
bytem Štefánikova 549/5, 293 01, Mladá Boleslav

o určení data smrti
takto:
Soud vyzývá každého, kdo zná okolnosti, z nichž lze zjistit datum smrti Václava Rašky,
narozeného dne 14. 9. 1944, naposledy bytem U Zastávky 183, 517 50, Častolovice, nebo kdo zná
okolnosti, které by k takovému zjištění mohly vést, aby ve lhůtě do jednoho měsíce od uveřejnění
této vyhlášky o nich podal soudu zprávu.
Odůvodnění:
Dne 16 10. 2018 oznámil soudu Městský úřad Kostelec nad Orlicí dle ustanovení § 22 odst. 3
zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, že zemřel Václav Raška, avšak z listu o prohlídce zemřelého
vyplývá, že nelze určit přesné datum jeho smrti.
Dosavadním šetřením provedeným ve věci soud zjistil následující. Tělo Václava Rašky bylo
nalezeno dne 3. 10. 2018 v místě jeho trvalého pobytu. Lékař prohlédl tělo a stanovil
pravděpodobné datum úmrtí na 20. 9. 2018. Podle doposud provedeného šetření Policie ČR bylo
zjištěno, že naposledy byl zemřelý viděn dne 13. 9. 2018. Cizí zavinění na místě zjištěno nebylo.
Václav Raška byl rozvedený a měl dvě děti, Václava Rašku a Janu Raškovou, které také uvedl ve
své závěti.
Podle § 62 odst. 1, 2 z.ř.s. soud vyhláškou nebo jiným vhodným způsobem vyzve každého, kdo
zná okolnosti, z nichž lze zjistit datum smrti člověka nebo které by k takovému zjištění mohly
vést, aby o nich podal ve lhůtě 1 měsíce od uveřejnění vyhlášky zprávu soudu. Soud zároveň
provede všechna šetření potřebná k určení data smrti člověka. Soud ve vyhlášce uvede podstatné
okolnosti případu a oznámí, že po uplynutí lhůty uvedené ve vyhlášce určí datum smrti člověka.
Ve vyhlášce je nutno uvést den, kdy lhůta končí.
Proto soud tímto vyzývá každého, kdo by mohl podat zprávu o Václavu Raškovi, aby tak
neprodleně učinil, a to přímo soudu či prostřednictvím opatrovníka. Po uplynutí stanovené lhůty
od uveřejnění této vyhlášky soud rozhodne o určení data smrti jmenovaného.
Vyvěšeno dne: 10. 12. 2018
Lhůta končí dne: 10. 1. 2019
Rychnov nad Kněžnou 10. prosince 2018
Mgr. Michaela Lonsmínová, v. r.
samosoudkyně

Shodu s prvopisem potvrzuje Monika Kimelová, DiS.

