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Shodu s prvopisem potvrzuje Ivana Brožková  
 

    13 P a Nc 331/2018  

USNESENÍ 

Okresní soud v Náchodě rozhodl soudkyní Mgr. Ivou Findejsovou ve věci 

zemřelého:   Miloš Kubíček, narozený 15.02.1953 
 posledně trvale bytem Velká Jesenice 27, 552 24  Velká Jesenice,  

 zastoupený opatrovníkem advokátkou JUDr. Ivetou Petrovou,  
 sídlem  Nádražní 2151, Nové Město nad Metují,  

za účasti synů:       Miloš Kubíček, narozený 13.01.1976 
      trvale bytem Na Kopečku 2, Svratka, Moravská Cikánka 

      Radek Kubíček narozený 31.05.1980 
      trvale bytem Písková 830/25, Praha 4-Modřany,  
      doručovací  adresa: Růženinská 904/7 (schránka pan Miroslav Čejka), Praha 4 

o určení data smrti 
takto: 

 
Soud vydává podle § 62 odst. 1  z.ř.s. tuto VYHLÁŠKU: 

Matriční úřad Městského úřadu v Jaroměři zdejšímu soudu oznámil, že obdržel List o prohlídce 
zemřelého Miloše Kubíčka, v němž bylo uvedeno jen pravděpodobné datum úmrtí jmenovaného 
na základě odhadu. 

Z doposud shromážděných informací bylo zjištěno, že jmenovaný byl dne 16.11.2018 krátce po 
9.00 hod. nalezen ve svém rodinném domě na adrese Šestajovice č.p. 57 mrtev. Zemřelého 
nalezla zdravotní sestra Ivana Hálková, která za jmenovaným docházela domů a zde mu 
poskytovala nezbytnou zdravotní péči. Poslední kontrolu u Miloše Kubíčka vykonala dne 
12.11.2018 okolo 10.00 hod. její kolegyně zdravotní sestra Jana Hetfleišová. Ivana Hálková 
nalezla jmenovaného v jeho domě ležícího na podlaze bez známek života, vstupní dveře do domu 
byly odemčené. Syn zemřelého Miloš Kubíček s otcem hovořil naposledy telefonicky dne 
15.11.2018 kolem 15.00 hod.  Ohledání těla zemřelého provedla praktická lékařka pro dospělé 
MUDr. Petra Mrázová, která v listu o prohlídce zemřelého uvedla pouze pravděpodobné datum 
jeho úmrtí určené odhadem dne 15.11.2018 v 12.00 hod.  Byla nařízena zdravotní pitva, při které 
bylo zjištěno, že příčinou smrti bylo kardiopulmonální selhání.  

Soud  vyzývá každého, kdo zná okolnosti, z nichž lze zjistit datum úmrtí Miloše Kubíčka, 
nebo které by k takovému zjištění mohly vést, aby o nich podal soudu ve lhůtě jednoho 
měsíce zprávu.  

Lhůta k podání zprávy je jeden měsíc od uveřejnění vyhlášky a po jejím uplynutí soud určí den 
smrti. 

Poučení: 

Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné. 

Náchod 14.3.2018 

 

Mgr. Iva Findejsová v.r. 
soudkyně 
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