
č. j. 39 Nc 1304/2018-22 

Shodu s prvopisem potvrzuje Lucie Létalová. 

 
 
 

USNESENÍ 
 
 
 
 
Okresní soud v Karviné se sídlem Park Bedřicha Smetany 176/5, Karviná - Fryštát rozhodl 
vyšší soudní úřednicí Monikou Kočiščákovou ve věci  
 
zemřelého:  Ing. Vladimír Šebesta, narozený dne 22. 1. 1955 
   neznámého data úmrtí 
   naposledy trvale bytem Seifertova 583, Bohumín – Nový Bohumín 

zastoupený v řízení opatrovníkem – advokátkou JUDr. Jindřiškou 
Szarowskou - Janouchovou, sídlem Karola Śliwky 129/12,  
Karviná - Fryštát 

 
za účasti:   XXX 
 
o určení data smrti, 

takto: 
 
 
Soud podle § 62 odstavec 1, 2 zákona č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních 
(dále jen „z.ř.s.“), vydává tuto  

 
vyhlášku: 

 
Soud vyzývá každého, kdo zná jakékoli okolnosti, z nichž lze zjistit datum smrti 
Ing. Vladimíra Šebesty, rozvedeného, narozeného dne 22. 1. 1955 v Bohumíně, 
okres Karviná, naposledy trvale bytem Seifertova 583, Bohumín – Nový 
Bohumín, nebo které by k takovému zjištění mohly vést (zejména kdy viděl či 
slyšel výše jmenovaného naposledy živého), aby o tom podal do 10. 9. 2018 
zprávu Okresnímu soudu v Karviné ke spisové značce 39 Nc 1304/2018.  
 
Nebudou-li sděleny okolnosti, z nichž lze zjistit datum smrti Ing. Vladimíra Šebesty, 
nebo které by k takovému zjištění mohly vést, a to nejpozději do 10. 9. 2018, určí den 
úmrtí výše jmenovaného soud.  
 
 
Podstatné okolnosti případu: 
  
Ing. Vladimír Šebesta byl dne 17. 4. 2018 v bytě č. 7 nacházejícím se ve třetím poschodí domu 
na adrese Seifertova 583, Bohumín – Nový Bohumín nalezen mrtvý.  
 
Jako jeho pravděpodobné datum úmrtí na základě odhadu lékařem se jeví 14. 4. 2018. 
 

 
 



  2  39 Nc 1304/2018 

Shodu s prvopisem potvrzuje Lucie Létalová. 

Poučení: 
 

Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.  
 
Proti tomuto usnesení je možno podat námitky do 15 dnů ode dne doručení jeho písemného 
vyhotovení k Okresnímu soudu v Karviné (§ 9 odstavec 2 zákona č. 121/2008 Sb.).  

 
Karviná 2. srpna 2018 
 
 
Monika Kočiščáková v. r. 
vyšší soudní úřednice 
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