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USNESENÍ
Okresní soud v Českých Budějovicích rozhodl samosoudkyní Mgr. Květoslavou Koutenskou
ve věci
zemřelého:

Zdeněk Pavelka, narozený dne 23. 12. 1961
naposledy trvale bytem Hlincova Hora 120, 373 71 Hlincova Hora
zastoupený opatrovníkem Mgr. Vítem Krajícem
advokátem se sídlem U Tří lvů 296/8, České Budějovice.

o určení data smrti
takto:
Soud vydává tuto

vyhlášku :

Pan Zdeněk Pavelka byl nalezen mrtev v Hlincově Hoře č. 120. List o prohlídce zemřelého byl
vystaven dne 15. 7. 2021.
Z listu o prohlídce zemřelého ze dne 15. 7. 2021 vyplývá, že prohlídku provedl koroner
1. Koronerské s.r.o., IČ 01681486 se závěrem, že datum úmrtí je dne 11. 7. 2021 s tím, že datum je
určeno dle odhadu. Městský úřad Rudolfov, Matrika a Evidence obyvatel uvádí, že poté, co
obdrželo list o prohlídce zemřelého s uvedením pravděpodobného data úmrtí dne 11. 7. 2021,
zaslali žádost o určení data úmrtí 1. Koronerské, s.r.o., od které obdrželi sdělení, že nebylo možno
stanovit přesně datum úmrtí, pitva zemřelého nebyla provedena. Městský úřad Rudolfov, Matrika a
Evidence obyvatel se proto obrací na základě § 22 odst. 3 zákona č. 301/2000 Sb. o matrikách,
jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů v platném znění o určení data úmrtí na
soud, kdy do knihy úmrtí se zapisuje den, měsíc a rok a místo úmrtí.
Usnesením Okresního soudu v Českých Budějovicích bylo na základě oznámení Městské úřadu v
Rudolfově, Matriky a Evidence obyvatel, zahájeno řízení o určení data smrti zemřelého Zdeňka
Pavelky.
Soud vyzývá každého, kdo zná okolnosti, z nichž lze zjistit datum úmrtí zemřelého Zdeňka
Pavelky, nebo které by mohly k takovému zjištění vést, aby o nich ve lhůtě jednoho měsíce od
uveřejnění vyhlášky podal zprávu Okresnímu soudu v Českých Budějovicích.
Lhůta pro podání zprávy končí dnem 1. 11. 2021 a po jejím uplynutí soud rozhodne o určení data
úmrtí zemřelého Zdeňka Pavelky.
Poučení :
Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.
České Budějovice 30. září 2021
Mgr. Květoslava Koutenská v.r.
samosoudkyně
Shodu s prvopisem potvrzuje: Olga Weselowská

