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USNESENÍ  
 
Okresní soud v Chrudimi rozhodl Mgr. Milanem Kučerou, notářem v Chrudimi, s notářskou 
kanceláří Široká 83, 53701 Chrudim, pověřeným tímto soudem jako soudním komisařem, 
v řízení o pozůstalosti po Josefu Soukalovi, datum narození 30.1.1927, poslední trvalý 
pobyt Za Potokem 12, Podměstí, 53944 Proseč, datum úmrtí 20.4.2022,  

tak to :  

 
I. Soud jmenuje Mgr. Ditu Kuštovou, notářku v Chrudimi, s notářskou kanceláří Masarykovo 
náměstí 59, Chrudim IV, 53701 Chrudim, pro řízení o pozůstalosti opatrovníkem neznámých 
dědiců ve všech dědických třídách – zejména bratranců a sestřenic zůstavitele, kteří by 
přicházeli do úvahy jako dědici zůstavitele, k ochraně jejich práv a zájmů v tomto řízení. 
 

 

II. Soud vyrozumívá jednoho každého ve výroku I. uvedeného neznámého dědice o jeho 
dědickém právu a vyzývá ho, aby se přihlásil Okresnímu soudu v Chrudimi nebo 
jmenovanému opatrovníku Mgr. Ditě Kuštové, a to nejpozději do šesti měsíců ode dne 
vyvěšení této vyhlášky na úřední desce Okresního soudu v Chrudimi. Pokud o sobě shora 
uvedený dědic v určené lhůtě nedá vědět a neuplatní-li své dědické právo, nebude se 
k němu jako k dědici při projednání pozůstalosti přihlížet.  

 

Odůvodnění :  

Na základě oznámení o úmrtí soud zahájil podle § 138 odst. 2 zákona číslo 292/2013 Sb., o 
zvláštních řízeních soudních (z.ř.s.) bez návrhu řízení o pozůstalosti a podle § 100 a § 101 
z.ř.s. pověřil úkony v tomto řízení Mgr. Milana Kučeru, notáře v Chrudimi.  

V rámci předběžných šetření soud zjistil, že zůstavitel byl svobodný, bezdětný, nezanechal 
žádné pořízení pro případ smrti, neměl spolužijící osoby, rodiče předemřeli, jediná sestra 
Marie Andrlíková, datum narození 16.1.1931, poslední trvalý pobyt Štěpánov č.p. 8, 539 73 
Skuteč, předemřela (16.11.2016) a neměla žádné děti. Dále má soud z listinných důkazů za 
prokázané, že otec zůstavitele byl pan Josef Soukal, narozený dne 3.1.1883 v Podměstí 12, 
poslední trvalý pobyt Proseč u Skutče I/12, zemřel 19.10.1972. Jeho otec (tj. dědeček 
zůstavitele) byl Václav Soukal z Podměstí č. 12, syn Josefa Soukala z Podměstí č. 12 a jeho 
manželky Anny, rozené Novotné z Rychnova č. 44, c. k. okresní hejtmanství Vysokomýtské. 
Jeho matka (tj. babička zůstavitele) byla Anna, dcera Jana Jettmara ze Seče č. 46 a jeho 
manželky Heleny, rozené Lenochové ze Seče č. 41, okresní hejtmanství Litomyšlské. Matka 
zůstavitele byla Anežka Soukalová, rozená Víchová, narozená dne 24.1.1896 ve Zderazi č. 
29, poslední trvalý pobyt Proseč – Podměstí 12, zemřela 30.6.1981. Její otec (tj. dědeček 
zůstavitele) byl Josef Vích ze Zderazi č. 29, narozený v Podměstí č. 10 dne 6.12.1870, syn 
Jana Vícha z Podměstí č. 10 a jeho manžely Anny, rozené Mlynářové z Podměstí č. 10. Její 
matka (tj. babička zůstavitele) byla Anna, rozená Šplíchalová, narozená dne 23.10.1867 ve 
Zderazi č. 66, dcera Antonína Šplíchala ze Zderazi č. 66 a jeho manželky Anny, rozené 
Baťové z Hluboké č. 3. Jelikož nejsou známy žádné bližší údaje o příbuzných zůstavitele, 
bylo nutné vyrozumění o jejím dědickém právu vyhláškou dle § 166 z.ř.s. 
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S ohledem na uvedené ustanovil soud ve smyslu ust. § 120 z.ř.s. opatrovníka dědici, který 
není znám. Zároveň tohoto případného dědice formou vyhlášky uvědomil o jeho dědickém 
právu, aby mohl přesně vymezit okruh účastníků řízení. Dále dědice poučil o  
důsledcích neuplatnění dědického práva ve stanovené době, kdy dle § 1671 odst. 1 o.z. 
neuplatnil-li dědic dědické právo před soudem ve lhůtě, kterou soud stanoví, nezaniká dědici 
dědické právo, avšak při projednání pozůstalosti se k němu nepřihlíží. Soudem stanovená 
lhůta nesmí být kratší šesti měsíců ode dne vyvěšení vyhlášky na úřední desce.  
 

Poučení :  

Proti tomuto usnesení lze podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení ke Krajskému soudu 
v Hradci Králové prostřednictvím Okresního soudu v Chrudimi, Všehrdovo nám. 45, 53701 
Chrudim nebo podepsaného soudního komisaře Mgr. Milana Kučery, Široká 83, 53701 
Chrudim.  
 
Chrudim 9. 8. 2022  
 
Mgr. Milan Kučera v. r. 
notář v Chrudimi 
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