D 138/2013-435

Usnesení
Okresní soud v Lounech rozhodl JUDr. Ivanou Demutovou, notářkou v Žatci, se sídlem Žatec, Dvořákova 36, pověřenou k provedení úkonů ve věci dědictví po Jiřím
N e u m a n n o v i, rozvedeném, nar. 27.2.1956, posl. bytem Petrohrad, část Bílenec čp. 44,
zemř. 25.1.2013, se zanechanou závětí
t a k t o:
U s t a n o v u j e s e Mgr. Pavel Děrka, advokát advokátní kanceláře Cibulka,
Bártová, Děrka a spol., ČAK18282, se sídlem Žatec, Mostecká 2580, opatrovníkem neznámých dědiců neznámého pobytu,
Soud vyrozumívá neznámé dědice zůstavitele neznámého pobytu, že lze mít za to, že
jsou dědici ze zákona.
Soud vyzývá tyto dědice, aby ve lhůtě jednoho měsíce ode dne, kdy bylo toto usnesení uveřejněno, dali o sobě vědět opatrovníku, popřípadě podepsanému soudu, či JUDr. Ivaně
Demutové, notářce v Žatci, která byla, jako soudní komisař, pověřena provedením úkonů v
řízení o dědictví. V případě, že se tito dědicové v dané lhůtě nepřihlásí, opatrovníku se nepodaří je zjistit, nebude k nim po uplynutí této lhůty, při projednání dědictví přihlíženo.

Odůvodnění
Zůstavitel zemřel jako rozvedený, měl tři potomky, a to dcery Kláru Neumannovou,
Marii Králikovou a Elišku Neumannovou. Podle provedeného šetření zanechal závěť psanou
notářským zápisem JUDr. Blankou Vosátkovou, notářkou v Českých Budějovicích dne 5. 12.
1997, pod čj. NZ 309/97, ve které ustanovil za dědičky veškerého svého majetku svou dceru
Kláru Neumannovou, jednou polovinou a dceru Marii Neumannovou a dceru Elišku Neumannovou, každou jednou čtvrtinou.
Poz. dcery dědictví odmítly a odmítly rovněž za své nezletilé potomky. Dědicové ve
druhé skupině nepřichází.
Dědicové ve třetí skupině, tedy sestra zůstavitele, též dědictví odmítla a to i za nezletilé potomky. Dědicové v další dědické skupině nepřichází.
K ochraně práv a zájmů neznámých dědiců neznámého pobytu v tomto řízení bylo
třeba ustanovit ve smyslu ust. § 29 odst. 3 o.s.ř., opatrovníka.
Toto usnesení se uveřejňuje vyhláškou. Vyvěšením na úřední desce soudu po dobu
30 dnů je nahrazeno jeho doručení dědici neznámého pobytu.
P o u č e n í:

Proti tomuto usnesení lze podat odvolání do patnácti dnů ode dne jeho doručení u Okresního soudu v Lounech, Sladkovského 1132 či u pověřeného soudního komisaře.
V Žatci dne 21.9.2018
JUDr. Ivana Demutová

Za správnost:
Michaela Povová

pověřený soudní komisař

