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V Y H L Á Š K A

Okresní soud v Berouně se sídlem Beroun, Wagnerovo nám. 1249/2, PSČ 266 47, pověřenou
soudní komisařkou Mgr. Ivanou Schovánkovou, notářkou v Berouně, se sídlem kanceláře Beroun-
Město, Wagnerovo nám. 1541, PSČ 266 01, tel. 311 623 066, ve věci řízení o pozůstalosti po
Milanu Bílém, nar. 02.09.1949, r.č. 490902/301, naposled trvalým pobytem Žebrák, Pivovarská
č.p. 8, zemř. dne 15.01.2017 bez pořízení pro případ smrti,

I. v y z ý v á Tomáše Driziho, nar. 21.7.1993, adresa místa trvalého pobytu
Šluknov, Nám. Míru 1, adresa pro doručování: 407 77 Šluknov, Sídliště 1001, jemuž se
nepodařilo doručit na známou adresu jeho bydliště nebo místa, kde se zdržuje,
zastoupeného opatrovnicí JUDr. Alenou Drulákovou, advokátkou, se sídlem AK Beroun,
Kostelní 7/13, PSČ 266 01, tel. 311 626 960, aby se přihlásil soudu (soudnímu
komisaři) nebo opatrovnici, která mu byla jmenována, a to lhůtě do šesti (6) měsíců ode
dne vyvěšení této vyhlášky na úřední desce soudu;

II. v y r o z u m í v á Tomáše Driziho, nar. 21.7.1993, o jeho dědickém právu, že
podle dosavadních výsledků řízení lze mít za to, že je zůstavitelovým dědicem, neboť mu
svědčí po shora uvedeném zůstaviteli z důvodu dědění ze zákonné posloupnosti dědické
právo.

Soud   p o u č u j e dědice Tomáše Driziho, nar. 21.7.1993, o tom, že může dědictví
do konce lhůty pro přihlášení (výrok I.) odmítnout, popřípadě že může ještě před
uplynutím této lhůty prohlásit, že dědictví neodmítá nebo že jej přijímá.

Prohlášení o odmítnutí dědictví, může dědic učinit jen výslovným prohlášením, a to ústně do
protokolu u podepsaného soudního komisaře nebo písemným podáním adresovaným podepsanému
soudu (soudnímu komisaři), přičemž písemné prohlášení o tom musí soudu (soudnímu komisaři)
dojít ve stanovené lhůtě. Učiněné prohlášení o odmítnutí dědictví nebo o tom, že dědictví dědic
neodmítá či dědictví přijímá, nelze odvolat.

Dědictví nemůže odmítnout ten, kdo svým počínáním již dal najevo, že chce dědictví přijmout.
Dědictví nemůže rovněž odmítnout smluvní dědic, pokud je odmítnutí dědictví dědickou smlouvou
vyloučeno. K odmítnutí dědictví nelze připojit výhrady nebo podmínky a dědictví nelze odmítnout
jen zčásti; takové odmítnutí dědictví je neplatné.



2                 22 D
99/2017

Neuplatní-li vnuk zůstavitele Tomáš Drizi dědické právo před soudem (soudním komisařem) ve
lhůtě, kterou soud stanovil, nezaniká mu dědické právo, avšak při projednání pozůstalosti se
k němu nepřihlíží. To platí o dědici neznámého pobytu, který byl o svém právu vyrozuměn
vyhláškou soudu a v určené lhůtě o sobě nedal vědět.

Má-li dědic neznámého pobytu opatrovníka, nemůže opatrovník učinit prohlášení, že tento dědic
dědictví odmítá, nebo že je neodmítá, anebo přijímá.

Beroun 19. února 2018

Mgr. Ivana Schovánková v.r.
 pověřená soudní komisařka
ivana.schovankova@notar-beroun.cz

Shodu s prvopisem potvrzuje:
Mgr. Alena Rydrychová
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