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Usnesení

Okresní soud ve Žďáru nad Sázavou v právní věci pozůstalosti po paní Františce Hofmanové,
nar. 31.12.1835, s místem posledního trvalého pobytu Osová Bítýška 54, zemř. 14.4.1921,
rozhodl
JUDr. Hanou Hornyšovou, notářkou se sídlem ve Žďáru nad Sázavou, Dolní 165/1, pověřenou
tímto soudem jako soudní komisař k provedení úkonů v řízení o pozůstalosti,
takto:
I.

Soud vyzývá právní nástupce:
 poz. syna Jakuba Hofmana, bližší údaje neznámé,
 poz. dcery Františky Musilové, posl. bytem Osová Bítýška 76,
 poz. dcery Anny Pelánkové, bližší údaje neznámé,
a to jejich děti, vnuky, pravnuky, prapravnuky a další potomky, sourozence a jejich právní
nástupce, jakož i další neznámé dědice a jejich právní nástupce, aby ve lhůtě do 30 dnů od
zveřejnění tohoto usnesení dali o sobě vědět, resp. aby se v uvedené lhůtě přihlásili
k pozůstalosti. V případě, že o sobě ve stanovené lhůtě nedají vědět, soud při projednání
pozůstalosti k těmto neznámým dědicům ze zákona nepřihlíží.
Usnesení se doplňuje vyhláškou na úřední desce u Okresního soudu ve Žďáru nad Sázavou
a u Obecního úřadu Osová Bítýška.

II.

Soud jmenuje pro toto dodatečné řízení o pozůstalosti neznámým dědicům a jejich právním
nástupcům opatrovníka notářku JUDr. Hanu Kantorovou, Dolní 165/l, 591 01 Žďár nad
Sázavou, k ochraně jejich práv a zájmů v tomto řízení.

Shodu s prvopisem potvrzuje Dana Kadlecová.
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Odůvodnění:
1.

Řízení o dodatečném projednání pozůstalosti bylo zahájeno z podnětu Katastrálního úřadu pro
Vysočinu, Katastrální pracoviště Velké Meziříčí, se sídlem Třebíčská 1540, 594 01 Velké Meziříčí.

2.

Původní dědický spis se nedochoval a na základě podkladů z Moravského zemského archivu
v Brně, zejm. z úmrtního listu bylo zjištěno, že zůstavitelka zemřela jako vdova po panu Jakubu
Hofmanovi, nar. 4.6.1832, zemř. 19.3.1916 (dědický spis se rovněž nedochoval). Dále bylo
zjištěno, že zůstavitelka měla 4 děti – Jakuba Hofmana, Františku Musilovou, Annu Pelánkovou a
Vincence Hofmana, přičemž k dnešnímu dni již všichni zemřeli. U poz. dětí Jakuba Hofmana,
Františky Musilové a Anny Pelánkové se nepodařilo zjistit bližní údaje a ani údaje o jejich právních
nástupcích.

3.

Ve spise se dále nachází výpis z katastru nemovitostí, ze kterého bylo zjištěno, že zůstavitelka je
vedená jako vlastník spoluvlastnického podílu ve výši 1/8 na nemovitosti – pozemku p.č. 1280/2
trvalý travní porost (1928 m2), zaps. na listu vlastnictví č. 147 pro k.ú. Ořechov u Křižanova.

4.

S ohledem na výše uvedené byl neznámým dědicům a jejich právním nástupcům ustanoven
opatrovník, neboť soudní komisařka vyčerpala všechny dostupné možnosti ke zjištění těchto
dědiců a jejich právních nástupců.

5.

Ustanovený opatrovník je opatrovníkem pouze pro účely tohoto dodatečného řízení o
pozůstalosti. Uběhne-li marně lhůta uvedená ve výroku tohoto usnesení, aniž by o sobě dali vědět
dědici, resp. jejich právní nástupci, nebude se k nim při projednání pozůstalosti přihlížet.
Poučení:
Proti tomuto usnesení lze podat odvolání do 15 dnů od doručení ke Krajskému soudu v Brně
prostřednictvím notářky JUDr. Hany Hornyšové, na adrese Dolní 165/1, 591 01 Žďár nad
Sázavou, nebo Okresního soudu ve Žďáru nad Sázavou, na adrese Strojírenská 28, 591 19 Žďár
nad Sázavou. Usnesení je vykonatelné dnem právní moci, resp. uplynutím lhůty k plnění v něm
uvedené.
Žďár nad Sázavou 5.3.2018

JUDr. Hana Hornyšová v.r.
soudní komisař

Shodu s prvopisem potvrzuje Dana Kadlecová.

