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Číslo jednací: Nc 10201/2018 – 59 
32 P a Nc 219/2018 

 
 

U S N E S E N Í 
 
 

Okresní soud Brno-venkov v Brně rozhodl soudkyní JUDr. Monikou Tylečkovou ve věci  
 
zemřelé  Zuzana Bělušová, narozená 12. 8. 1959 

posledně bytem Husova 140, 664 01 Řícmanice 
 
za účasti  
oznamovatele:  Obec Bílovice nad Svitavou 
   sídlem Těsnohlídkovo náměstí 1000, 664 01 Bílovice nad Svitavou 
 
o určení data smrti 
 

 
takto: 

 
 

I. Soud vyzývá každého, kdo zná okolnosti, z nichž lze zjistit datum smrti paní Zuzany 

Bělušové, narozené 12. 8. 1959, posledně bytem Husova 140, 664 01 Řícmanice, nebo 

okolnosti, které by k takovému zjištění mohly vést, aby o nich podal ve lhůtě nejpozději 

do 1 měsíce od uveřejnění této vyhlášky písemnou zprávu přímo Okresnímu soudu 

Brno-venkov ke spisové značce: 32 Nc 10201/2018. 

II. Lhůta k podání zprávy končí dnem: 7. 12. 2018. 

III. Nepřihlásí-li se nikdo a nedojde-li Okresnímu soudu Brno – venkov písemná zpráva, 

rozhodne soud po uplynutí uvedené lhůty, tj. po 10. 12. 2018 o určení data smrti Zuzany 

Bělušové.  

 
 

P o d s t a t n é  o k o l n o s t i  p ř í p a d u : 
 
 

Z podnětu matričního úřadu soud z úřední povinnosti zahájil řízení (dle § 60 zákona č. 292/2013 
Sb., o zvláštních řízeních soudních, dále jen z.ř.s.) o určení data smrti paní Zuzany Bělušové, když 
datum smrti bylo lékařem stanoveno odhadem na den 5. 7. 2018 cca 03:18 hodin.  
 
Ze všech dosud provedených a dostupných informací však nebylo možno zjistit ani určit přesné 
datum smrti výše jmenované. 
 

Soud proto vyzývá každého, kdo zná okolnosti, ze kterých lze určit datum smrti Zuzany 
Bělušové, nechť tyto okolnosti sdělí ve stanovené lhůtě soudu.  
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Poučení: 

 Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné (§ 202 odst. 1 písm. a) o.s.ř.).  
 
 
 
Brno 5. listopadu 2018 
 
JUDr. Monika Tylečková, v.r. 
soudkyně 
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