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Shodu s prvopisem potvrzuje Jana Šustrová. 
 

 

USNESENÍ 
 
Okresní soud ve Žďáru nad Sázavou rozhodl JUDr. Janou Trutnovou se sídlem notářského 
úřadu ve Žďáru nad Sázavou 1, nám. Republiky 72/4, pověřenou tímto soudem, aby  provedla 
úkony jako soudní komisař v řízení o pozůstalosti po Justíně Zmeškalové, rozené Šurinové, 
narozené 20.2.1934, rodné číslo 345220/734, vdově, posledně pobytem Blízkov 35, zemřelé 
15.7.2022,  se zanecháním posledních pořízení pro případ smrti  

 
takto: 

 
I. Soud ustanovuje dědicům III. dědické třídy, kteří nejsou soudu známi, opatrovníka pro 

řízení o pozůstalosti JUDr. Hanu Hornyšovou, notářku ve Žďáru nad Sázavou, se 
sídlem Dolní 165/1, 591 01 Žďár nad Sázavou 1, k  ochraně jejich práv a zájmů v tomto 
řízení o pozůstalosti. Opatrovník nemůže učinit prohlášení o odmítnutí či neodmítnutí 
dědictví. 

 
II. Neznámí dědicové se vyrozumívají o dědickém právu. Vyzývají se neznámí dědicové, aby se 

ve lhůtě 6 (šesti) měsíců od vyvěšení tohoto usnesení na úřední desce Okresního 
soudu ve Žďáru nad Sázavou přihlásili soudními komisaři JUDr. Janě Trutnové, se 
sídlem notářského úřadu Žďáru nad Sázavou 1, nám. Republiky 72/4, 591 01, nebo 
opatrovníku JUDr. Haně Hornyšové, notářce ve Žďáru nad Sázavou, se sídlem Dolní 165/1, 
591 01 Žďár nad Sázavou 1. 

 
III. K dědici, který se ve lhůtě do 6 (šesti) měsíců ode dne vyvěšení tohoto usnesení na úřední 

desce soudu ani prostřednictvím svého právního nástupce nepřihlásí soudnímu komisaři 
nebo opatrovníku, dědické právo nezaniká, avšak soud při projednání dědictví k němu 
nepřihlíží. 

Odůvodnění  
 

Soud zahájil řízení o pozůstalosti podle § 138 odst. 2 zákona č. 292/2013 Sb. o zvláštních 
řízeních soudních (dále jen „z.ř.s.“) po zůstavitelce a pověřil dle § 101 z.ř.s. notářku JUDr. Janu 
Trutnovou, aby jako soudní komisařka provedla úkony v řízení o dědictví. 
 
Z dosavadního šetření soudního komisaře vyplynulo, že zůstavitelka zanechala dvě poslední 
pořízení pro případ smrti.  

Zůstavitelka byla vdova, bezdětná, rodiče předemřeli, osobu spolužijící neměla. Z dosavadního 
šetření bylo zjištěno, že měla asi pět sourozenců: předemřelou sestru Kristýnu Šurinovou, 
předemřelého bratra Josefa Šurina, předemřelou sestru Márii Prageorovou (zůstavitelka ji označila 
jako Marii Bílkovou), která zanechala dvě děti – pozůstalou neteř Zdeňku Panáčkovou 
a pozůstalého synovce Rostislava Bílka, předemřelého bratra Jána Šurina, který zanechal dvě děti 
– předemřelou neteř Alenu Roškovou a pozůstalého synovce Jana Šurina, a předemřelou sestru 
Terezii Trojanovou, která zanechala tři děti – předemřelého synovce Zdeňka Trojana, 
předemřelého synovce Miroslava Trojana a pozůstalého synovce Josefa Trojana.  

Soudnímu komisaři se nepodařilo ověřit, zda zůstavitelka neměla i další sourozence a zda sestra 
Kristýna a bratr Josef, jejichž bližší nacionále nejsou soudu známy a kteří zřejmě předemřeli, 
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nezanechali potomky. Z tohoto důvodu jsou tito soudu neznámi dědicové vyrozuměni o jejich 
dědickém právu vyhláškou na dědice neznámého pobytu.  

Soudu se podařilo zjistit dědice III. dědické třídy – pozůstalou neteř Zdeňku Panáčkovou, 
pozůstalého synovce Rostislava Bílka, pozůstalou neteř Alenu Roškovou, pozůstalého synovce 
Jana Šurina a pozůstalého synovce Josefa Trojana.  

Soud tedy, ve smyslu ust. § 120 z.ř.s., ustanovuje neznámým dědicům III. dědické třídy 
opatrovníka s tím, že o dědickém právu jsou vyrozuměni způsobem, který předpokládá 
ustanovení §§ 164 a 166 z.ř.s.. Případným dědicům ze zákona je tedy uloženo, aby se ve 
stanovené lhůtě přihlásili, jinak se k nim jako k dědicům nebude přihlížet. 
 
 

Poučení: 
 

Proti tomuto usnesení lze podat odvolání do 15-ti dnů ode dne jeho doručení ke Krajskému 

soudu v Brně prostřednictvím soudní komisařky JUDr. Jany Trutnové se sídlem notářského 

úřadu ve Žďáru nad Sázavou, nám. Republiky 72/4, PSČ 591 01, nebo prostřednictvím 

Okresního soudu ve Žďáru nad Sázavou, Strojírenská 2210/28.  

Žďár nad Sázavou dne 6.12.2022 

JUDr. Jana Trutnová, v.r. 
jako soudní komisař 
 
L.S. 
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