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VYHLÁŠKA
Okresní soud v Rychnově nad Kněžnou rozhodl samosoudkyní JUDr. Kateřina Kačírková
Hermanová ve věci
zemřelého:

Ladislav Marek, narozený dne 24.6.1952, zemřelý neurčeného dne
naposledy bytem Chaloupkova 843, 517 41 Kostelec nad Orlicí
zastoupen opatrovníkem JUDr. Vlastimilem Plíhalem, advokátem
se sídlem SNP 1350, 516 01 Rychnov nad Kněžnou

za účasti dědiců:

Monika Baďurová, narozená dne 5.8.1977
Drtinova 742, 517 41 Kostelec nad Orlicí
Markéta Jarešová, narozená dne 11.6.1982
bytem Kvasiny 357, 517 02 Kvasiny

o určení data smrti
takto:
Soud vyzývá každého, kdo zná okolnosti, z nichž lze zjistit datum smrti Ladislava Marka,
narozeného dne 24.6.1952, naposledy bytem Chaloupkova 843, Kostelec nad Orlicí, 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 22.3.2021 oznámil soudu Městský úřad Kostelec nad Orlicí dle ustanovení § 22 odst. 3
zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, že zemřel Ladislav Marek, avšak z listu o prohlídce
zemřelého vyplývá, že nelze určit přesné datum jeho smrti.
Dosavadním šetřením provedeným ve věci soud zjistil následující. Mrtvola Ladislava Marka byla
nalezena dne 2.2.2021. Lékař prohlédl tělo a stanovil pravděpodobné datum úmrtí na 29.1.2021.
Podle doposud provedeného šetření Policie ČR bylo zjištěno, že naposledy zemřelého viděla jeho
sousedka paní Jitka Turýnková dne 28.1.2021, jak kouří v okně v podkroví svého domu. Paní
Turýnková nosila panu Markovi zbytky jídla pro slepice, zbytky, které mu nechala dne 30.1.2021,
si již nevyzvedl a zůstaly na místě. Zemřelý žil sám, s příbuznými se nestýkal, údajně proto, že
nadměrně užíval alkohol, nestýkal se ani s jinými lidmi. Jinou osobu, která by byla s panem
Markem v kontaktu od 28.1.2021 do 30.1.2021, se nepodařilo zjistit. Věc nahlásila policii dne
2.2.2021 dcera paní Baďurová. Cizí zavinění na místě zjištěno nebylo. Z výsledků šetření ani
nebyly zjištěny skutečnosti, které by nasvědčovaly tomu, že byl v souvislosti s úmrtím Ladislava
Marka spáchán trestný čin. Ladislav Marek byl rozvedený, měl dvě děti Moniku Baďurovou a
Markétu Jarešovou. 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.

Shodu s prvopisem potvrzuje Nikol Lukešová.
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Proto soud tímto vyzývá každého, kdo by mohl podat zprávu o Ladislavu Markovi, aby tak
neprodleně učinil, a to přímo soudu či prostřednictvím opatrovníka Ladislava Marka. Po uplynutí
stanovené lhůty od uveřejnění této vyhlášky soud rozhodne o určení data úmrtí jmenovaného.
Vyvěšeno dne: 18. 6. 2021
Lhůta končí dne: 19. 7. 2021
Rychnov nad Kněžnou 16. června 2021
JUDr. Kateřina Kačírková Hermanová, v. r.
samosoudkyně

Shodu s prvopisem potvrzuje Nikol Lukešová.

