
 

 

0Nc 62/2016-24 
 
 
 

V y h l á š k a 
 
 
 

Okresní soud v Rychnově nad Kněžnou rozhodl samosoudcem Mgr. Josefem Radou 
ve věci Jaroslava Dvořáka, nar. 20. 3. 1944, naposledy bytem Jánova 162, Vamberk, 
zemřelého dosud neurčeného dne, zastoupeného opatrovníkem Richardem Dvořákem, bytem 
Jánova 588, Vamberk, za účasti dědice Milana Dvořáka, nar. 16. 12. 1966, bytem Sovětice 
43, o určení data úmrtí, 

 
 

t a k t o : 
 

Soud vyzývá každého, kdo zná okolnosti, z nichž lze zjistit datum úmrtí Jaroslava 
Dvořáka, nar. 20. 3. 1944, naposledy bytem Jánova 162, Vamberk, nebo kdo zná 
okolnosti, které by k takovému zjištění mohly vést, aby ve lhůtě do jednoho měsíce od 
uveře jnění této vyhlášky o nich podal soudu zprávu.  
 
 

O d ů v o d n ě n í : 
 

Dne 24. 11. 2016 oznámil soudu Městský úřad Vamberk dle ustanovení § 22 odst. 3 
zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, že zemřel Jaroslav Dvořák a v listu o prohlídce 
zemřelého je datum úmrtí stanoveno pouze odhadem. 

  
Dosavadním šetřením provedeným ve věci soud zjistil následující. Dne 14. 11. 2016 

byl Jaroslav Dvořák bez známek života v místě svého bydliště v ubytovně Holoubek ve 
Vamberku. Naposledy byl zemřelý viděn dne 12. 11. 2016. Prohlížející lékařem byla doba 
smrti stanovena na den 10. 11. 2016. Ze zprávy Ústavu soudního lékařství FN HK soud zjistil, 
že dne 15. 11. 2016 byla v tomto ústavu provedena pitva zemřelého, přičemž stupeň 
posmrtných změn zjištěný zevní prohlídkou a pitvou těla zemřelého není v rozporu s údajem 
o době smrti uvedeným prohlížejícím lékařem.  

 
Z dosavadního řízení vyplynulo, že Jaroslav Dvořák byl rozvedený, měl syna, který 

připadá do úvahy jako dědic zemřelého.  
 
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 Jaroslavu Dvořákovi, 

aby tak neprodleně učinil, a to přímo soudu či prostřednictvím opatrovníka Richarda Dvořáka. 



 

 

Po uplynutí stanovené lhůty od uveřejnění této vyhlášky soud rozhodne o určení data úmrtí 
jmenovaného. 

 
Vyvěšeno dne: 16. 8. 2017 
Lhůta končí dne: 16. 9. 2017 
 
 
V Rychnově nad Kněžnou dne 16. srpna 2017 
 
 Mgr. Josef Rada, v. r.   

         samosoudce 
 
Za správnost vyhotovení: 
Magdalena Potměšilová 
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