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VYHLÁŠKA
Okresní soud v Rychnově nad Kněžnou rozhodl samosoudkyní JUDr. Kateřinou Kačírkovou
Hermanovou ve věci
zemřelé:

Jiří Svoboda, narozený dne 31.7.1949, zemřelý neurčeného dne
trvale bytem Na Bělidle 945, 517 21 Týniště nad Orlicí
naposledy bytem Masarykova 55, Častolovice

za účasti dědiců:

Zbyněk Svoboda, narozený dne 10.8.1978
trvale bytem Havlíčkova 271, 517 24 Borohrádek
Jiří Svoboda, narozený dne 16.5.1982
trvale bytem Velká Čermná 81, 517 25 Čermná nad Orlicí

o určení data smrti
takto:
Soud vyzývá každého, kdo zná okolnosti, z nichž lze zjistit datum smrti Jiřího Svobody,
narozeného dne 31.7.194, trvale bytem Na Bělidle 945, 517 21 Týniště nad Orlicí
naposledy bytem Masarykova 55, 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 6.5.2019 oznámil soudu Městský úřad Kostelec nad Orlicí dle ustanovení § 22 odst. 3
zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, že zemřel Jiří Svoboda, avšak z listu o prohlídce zemřelého
vyplývá, že nelze určit přesné datum jeho smrti.
Dosavadním šetřením provedeným ve věci soud zjistil následující. Mrtvola Jiřího Svobody byla
nalezena dne 24.4.2019. Lékař prohlédl tělo a stanovil pravděpodobné datum úmrtí na 23.4.2019..
Podle doposud provedeného šetření Policie ČR bylo zjištěno, že se nepodařilo zjistit přesné
datum smrti zemřelého. Z výsledků šetření ani nebyly zjištěny skutečnosti, které by nasvědčovaly
tomu, že byl v souvislosti s úmrtím Jiřího Svobody spáchán trestný čin. Syn Jiří Svoboda soudu
sdělil, že s otcem nebyl po celý život v kontaktu.
Josef Svoboda byl rozvedený, měl dvě děti, Jiřího Svobodu a Zbyňka Svobodu. Není známo, že
by zanechal závět.
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 Jiřím Svobodovy, aby tak
neprodleně učinil, a to přímo soudu či prostřednictvím opatrovníka Jiřího Svobody. Po uplynutí
stanovené lhůty od uveřejnění této vyhlášky soud rozhodne o určení data úmrtí jmenované.

Shodu s prvopisem potvrzuje Blanka Součková.
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Vyvěšeno dne: 18. 9. 2019
Lhůta končí dne: 18. 10. 2019
Rychnov nad Kněžnou 17. září 2019
JUDr. Kateřina Kačírková Hermanová, v.r.
samosoudkyně
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