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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 Karlu Pípovi, narozeném 29.10.1934,
rodné číslo 341029/458, svobodném, posledně pobytem Zdenky Vorlové 2160, Velké
Meziříčí, zemřelém 5.7.2021, bez zanechání posledního pořízení pro případ smrti
takto:
I.

II.

III.

Soud ustanovuje dědicům III. IV. V. a VI. dědické třídy, kteří nejsou soudu známi,
opatrovníka pro řízení o pozůstalosti JUDr. Hanu Hornyšovou, notářku ve
Žďáru nad Sázavou, se sídlem Dolní 165/1, 591 01 Žďár nad Sázavou 1, k
ochraně jejich práv a zájmů v tomto řízení o pozůstalosti. Opatrovník nemůže učinit
prohlášení o odmítnutí či neodmítnutí dědictví.
Neznámí dědicové se vyrozumívají o dědickém právu. Vyzývají se neznámí dědicové,
aby se ve lhůtě 6 (šesti) měsíců od vyvěšení tohoto usnesení na úřední desce
Okresního soudu ve Žďáru nad Sázavou přihlásili soudními 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 Dolní 165/1, 591 01 Žďár nad Sázavou 1. Dědictví může dědic odmítnout ve
lhůtě 1 (jednoho) měsíce ode dne doručení tohoto usnesení, má-li dědic jediné
bydliště v zahraničí, může dědictví odmítnout ve lhůtě 3 (tří) měsíců od doručení
tohoto usnesení. Odmítnutí dědictví vyžaduje výslovné prohlášení vůči soudu nebo
soudnímu komisaři. Musí být v této lhůtě učiněno do protokolu u soudu nebo
písemné prohlášení o tom musí soudu dojít v této lhůtě. Odmítne-li dědic dědictví,
hledí se na něho, jako by dědictví nikdy nenabyl. Odmítne-li dědic dědictví pod
podmínkou, s výhradou nebo jen zčásti, je odmítnutí dědictví neplatné a bude tedy
platit, že v takovém případě dědic se ve lhůtě nevyjádřil, neučiní-li ještě ve lhůtě nové,
platné prohlášení. Odmítá-li dědictví nepominutelný dědic, může dědictví odmítnout
s výhradou povinného dílu. Uplynutím lhůty k odmítnutí dědictví právo odmítnout
dědictví zaniká. K odmítnutí dědictví se nepřihlíží, dal-li dědic již svým počínáním
najevo, že chce dědictví přijmout.
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 zůstaviteli 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 zůstavitel nezanechal žádné pořízení pro
případ smrti. Zůstavitel byl svobodný, potomky nezanechal, rodiče předemřeli, osob spolužijících
neměl, neboť zůstavitel žil 30 let před svou smrtí v Domově pro seniory ve Velkém Meziříčí,
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Zdenky Vorlové 2160, 594 01 Velké Meziříčí. Zůstavitel měl sourozence, kteří předemřeli a o
dalších dědicích se soudu nepodařilo nic zjistit.
Soud tedy, ve smyslu ust. § 120 z.ř.s., ustanovuje neznámým dědicům III. IV. V. a VI. dědické
třídy opatrovníka s tím, že o dědickém právu jsou vyrozuměni způsobem, který předpokládá
ustanovení §§ 164 a 166 z.ř.s.. Případným dědicům ze zákona je tedy uloženo, aby se ve
stanovené lhůtě přihlásili, jinak se k nim jako k dědicům 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 59101 a nebo
prostřednictvím Okresního soudu ve Žďáru nad Sázavou, Strojírenská 2210/28.
Žďár nad Sázavou dne 14.9.2021
JUDr. Jana Trutnová, v.r.
jako soudní komisař
L.S.
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