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U S N E S E N Í

Okresní soud v Klatovech ve věci dědictví po Emmě Blochové, narozené 24. 11. 
1892, naposledy bytem Praha VIII, Na Kopečku 1914, zemřelé dne 20. 8. 1942,

rozhodl
JUDr. Irenou Chocovou, notářkou se sídlem v Klatovech, s notářskou kanceláří 
v Klatovech I, Randova 204, PSČ 339 01, pověřenou tímto soudem k provedení 
úkonů v řízení o dědictví jako soudní komisařkou, takto:

I./ ustanovuje
dle ustanovení § 29 odst. 3 o. s. ř. JUDr. Janu Toušovou, advokátku v Klatovech se 
sídlem Klatovy I, Randova 204, opatrovnicí neznámých dědiců zůstavitelky, jejichž 
pobyt není znám, a to zůstavitelčiným dětem a jejich potomkům, k ochraně jejich práv 
a zájmů v tomto dědickém řízení.

II./ vyrozumívá  
dle § 175i o. s. ř. tyto dědice o jejich dědických právech a o jejich právu do jednoho 
měsíce od vyvěšení tohoto usnesení dědictví odmítnout. Nebude-li v této lhůtě 
učiněno výslovné prohlášení o tom, zda dědictví odmítají či neodmítají, a to buďto 
písemně nebo ústně do protokolu soudu, bude se mít za to, že zůstavitelka žádné 
takové dědice nezanechala a nebude k nim při projednání dědictví přihlíženo.

O d ů v o d n ě n í

Rozsudkem Obvodního soudu pro Prahu 8 ze dne 29. 8. 2016, č. j. 0Nc 16001/2016-
52, který nabyl právní moci dne 12. 10. 2016, byla Emma Blochová prohlášena za 
mrtvou a za den její smrti se považuje den 20. 8. 1942. Případnými dědici v první
třídě by mohly podle § 731 o.z.o. být zůstavitelčiny děti a jejich potomci.
Dle § 29 odst. 3 o. s. ř. ustanoví soud dědici neznámého pobytu opatrovníka a dle     
§ 175i o. s. ř. tyto dědice vyrozumí vyhláškou o dědickém právu a stanoví lhůtu, ve 
které musí dát o sobě vědět. K takovému dědici, který byl o svém dědickém právu 
vyrozuměn vyhláškou soudu a který v určené lhůtě nedal o sobě vědět, se při 
projednání dědictví nepřihlíží. Jeho opatrovník nemůže prohlášení o odmítnutí či 
neodmítnutí dědictví učinit.

Poučení: Proti tomuto usnesení mohou účastníci podat odvolání do 15 dnů od jeho 
doručení u Okresního soudu v Klatovech se sídlem Klatovy III, Dukelská 138, nebo u 
podepsané soudní komisařky. O odvolání by rozhodoval Krajský soud v Plzni.

V Klatovech dne 3. května 2017                                   
JUDr. Irena Chocová

Vyvěšeno dne: soudní komisařka

Sňato dne:
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