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V y h l á š k a 
 
 

Okresní soud v Rychnově nad Kněžnou rozhodl samosoudcem Mgr. Josefem Radou 
ve věci Jiřího Šmída, nar. 17. 12. 1942, naposledy bytem Jiráskova 851, Vamberk, 
zemřelého dosud neurčeného dne, zastoupeného opatrovníkem Miroslavem Šmídem,  
nar. 4. 6. 1947, bytem Zbuzany 203, Rychnov nad Kněžnou, za účasti dědice Ing. Pavla 
Šmída, nar. 21. 2. 1975, bytem Zborovská 1199, Rychnov nad Kněžnou, o určení data úmrtí,  

 
t a k t o : 

 
Soud vyzývá každého, kdo zná okolnosti, z nichž lze zjistit datum úmrtí Jiřího 

Šmída, nar. 17. 12. 1942, naposledy bytem Jiráskova 851, Vamberk, 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.  
 

O d ů v o d n ě n í : 
 

Dne 4. 4. 2017 oznámil soudu Městský úřad Vamberk dle ustanovení § 22 odst. 3 
zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, že zemřel Jiří Šmíd, avšak v listu o prohlídce zemřelého 
je uvedeno jako datum úmrtí datum 13. 3. 2017, které bylo určeno odhadem. 

  
Dosavadním šetřením provedeným ve věci soud zjistil následující. Jiří Šmíd zemřel 

doma, kde byl dne 17. 3. 2017 nalezen. Naposledy bylo s Jiřím Šmídem hovořeno asi týden 
před tím.  

 
Z dosavadního řízení vyplynulo, že Jiří Šmíd byl svobodný, bezdětný, měl jednoho 

bratra. Jako dědic připadá v úvahu synovec Jiřího Šmída.  
 
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 
den smrti člověka. Ve vyhlášce je nutno uvést den, kdy lhůta končí. 

 
Proto soud tímto vyzývá každého, kdo by mohl podat zprávu o Jiřím Šmídovi, aby tak 

neprodleně učinil, a to přímo soudu či prostřednictvím opatrovníka Jiřího Šmída. Po uplynutí 
stanovené lhůty od uveřejnění této vyhlášky soud rozhodne o určení data úmrtí jmenovaného. 

 
Vyvěšeno dne: 13. 6. 2017 
Lhůta končí dne: 13. 7. 2017 
 
V Rychnově nad Kněžnou dne 13. června 2017 
 Mgr. Josef Rada, v. r.  

         samosoudce 
Za správnost vyhotovení: 
Monika Kimelová, DiS. 
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