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Usnesení
Okresní soud v Lounech rozhodl JUDr. Ivanou Demutovou, notářkou v Žatci, se sídlem Žatec, Dvořákova 36, pověřenou k provedení úkonů ve věci pozůstalosti po Elemíru
R a d i č o v i, rozvedeném, nar. 2. 2. 1946, posl. bytem Bunsenstrasse 7, Köln, SRN, zemř.
27. 2. 2015, se zanechaným pořízením pro případ smrti, za účasti nezl. poz. syna Lukase
Radic, nar. 12. 3. 2008, bytem Bunsestrasse 7, 51065 Köln, Spolková republika Německo,
nezl. poz. dcery Alzbetě Radic, nar. 9. 8. 2005, bytem Bunsestrasse 7, 51065 Köln, Spolková
republika Německo, zastoupených zákonným zástupcem Alžbětou Demeterovou, nar.
4. 5. 1981, bytem Bunsestrasse 7, 51065 Köln, Spolková republika Německo, závětní dědičky
Gisely Hof, nar. 16.6.1941, bytem 51065 Bunsenstrasse 7, Köln, SRN a poz. dcery Marie
Kindlmanové, nar. 10. 6. 1965, bytem Mattoniho nábřeží čp. 211/92, Karlovy Vary - Drahovice
t a k t o:

I. Soud vyrozumívá známé dědice, a to
1/ nezl. poz. syna Lukase Radic, nar. 12. 3. 2008, bytem Bunsestrasse 7, 51065 Köln,
Spolková republika Německo,
2/ nezl. poz. dceru Alzbetu Radic, nar. 9. 8. 2005, bytem Bunsestrasse 7, 51065 Köln,
Spolková republika Německo,
3/ závětní dědičku Giselu Hof, nar. 16.6.1941, bytem 51065 Bunsenstrasse 7, Köln,
SRN,
4/ poz. dceru Marii Kindlmanovou, nar. 10. 6. 1965, bytem Mattoniho nábřeží čp.
211/92, Karlovy Vary - Drahovice,
kteří jsou neznámého pobytu, že jim svědčí dědické právo po zůstaviteli a současně
je vyzývá, aby své dědické nároky vůči zůstaviteli přihlásili a listinami doložili u Okresního
soudu v Lounech nebo u ustanoveného opatrovníka, a to JUDr. Marcely Polcarové,
advokátky, se sídlem Komenského alej 1110, 438 01 Žatec, a to nejpozději do šesti měsíců
od právní moci tohoto usnesení.
II. Soud vyrozumívá tyto dědice, že nepřihlásí-li se ve lhůtě podle bodu I. příslušnému
soudu nebo opatrovníku, jejich dědické právo nezaniká, avšak v řízení o pozůstalosti se
k nim nebude přihlížet.
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Odůvodnění
V rámci řízení o pozůstalosti bylo zjištěno, že zůstavitel zemřel jako rozvedený, zanechal dědice v I. zákonné třídě, a to dceru Marii Kindlmanovou, nezl. syna Lukase Radic a
nezl. poz. dceru Alzbetu Radic.
Zůstavitel zanechal pořízení pro případ smrti.
První závěť byla psaná formou notářského zápisu Mgr. Jiřím Ettlerem, notářem v Karlových Varech dne 10.3.1999 pod čj. NZ 92/99, ve které zůstavitel uvedl, že je svobodný a
bezdětný a veškerý majetek, který po jeho smrti zůstane, včetně nemovitostí v České republice, odkazuje své družce Gisele Hof, nar. 16.6.1941, bytem pod jeho adresou ve Spolkové republice Neměcko.
Druhá závěť byla psaná formou notářského zápisu Mgr. Jiřím Ettlerem, notářem v
Karlových Varech dne 11.1.2000 pod čj. NZ 14/2000, ve které zůstavitel uvedl, že je svobodný a má jednu dceru, a to Marii Kindlmanovou, nar. 10.6.1965, bytem Mattoniho nábřeží čp.
211/92, Karlovy Vary - Drahovice a žije s družkou Gisele Hof, nar. 16.6.1941, bytem pod jeho adresou ve Spolkové republice Německo.
Touto druhou závětí zrušil svoji závěť pořízenou notářským zápisem čj. NZ 92/99 a
současně odkázal svůj majetek v České republice, včetně nemovitostí své dceři Marii Kindlmanové nar. 10.6.1965, bytem Mattoniho nábřeží čp. 211/92, Karlovy Vary - Drahovice a své
družce Gisele Hof, nar. 16.6.1941, bytem pod jeho adresou ve Spolkové republice Německo,
oběma stejným dílem.
Třetí závětí s prohlášením o vydědění psané formou notářského zápisu Mgr. Jiřím
Ettlerem, notářem v Karlových Varech dne 5.3.2001 pod čj. NZ 64/2001 odkázal veškerý
svůj majetek své družce Gisele Hof, nar. 16.6.1941, bytem pod jeho adresou ve Spolkové republice Německo a současně vydědil dle § 469a odst. 1, písm. b) a odst. 1, písm. a) občanského zákoníku poz. dceru Marii Kindlmanovou a dále vydědil dle § 469a odst. 1, písm. b) a
odst. 1, písm. a) občanského zákoníku její dceru Marii Kindlmanovou.
Vzhledem k tomu, že v průběhu řízení nebyly zjištěny dostupnými prostředky adresy
poz. dcery Marie Kindlmanové, závětní dědičky Gisely Hof a nezl. poz. dětí zůstavitele,
včetně jejich zákonné zástupkyně a známí dědicové - nezl. poz. syn Lukas Radic, nezl. poz.
dcera Alzbeta Radic, závětní dědička Gisela Hof a poz. dcera Marie Kindlmanová jsou tedy
neznámého pobytu, soud jmenoval dle § 120 z.ř.s. k ochraně zájmů těchto dědiců v I. dědické třídě a závětnímu dědici opatrovníka, a to JUDr. Marcelu Polcarovou, advokátku, se sídlem Komenského alej 1110, 438 01 Žatec.
Vzhledem k tomu, že v průběhu řízení nebylo možné jakýmkoliv způsobem doručit na
trvalá bydliště dědici v I. dědické třídě, jejich zákonnému zástupci a závětní dědičce jakoukoli
písemnost, soud vyzval dle § 166 z.ř.s. tyto dědice, aby se přihlásili v zákonné lhůtě Okresnímu soudu v Lounech nebo příslušnému opatrovníku.
Soud jmenoval usnesením čj. 35 D 878/2015 – 79 známým dědicům neznámého pobytu v I. dědické třídě a závětní dědičce opatrovníka, a to JUDr. Marcelu Polcarovou,
advokátku, se sídlem Komenského alej 1110, 438 01 Žatec, dle § 120 z.ř.s.
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Dědici byli dle § 166 z.ř.s. poučen o tom, že když se nepřihlásí příslušnému soudu či
opatrovníku ve stanovené lhůtě, k jejich dědickému právu nebude dále v řízení o pozůstalosti
přihlíženo.
Toto usnesení se uveřejňuje vyhláškou. Vyvěšením na úřední desce soudu po dobu 6
měsíců je nahrazeno jeho doručení dědici neznámého pobytu.

P o u č e n í:

Proti tomuto usnesení lze podat odvolání do patnácti dnů ode dne jeho doručení u Okresního soudu v Lounech, Sladkovského 1132 či u pověřeného soudního komisaře.
V Žatci, dne 8.3.2021

JUDr. Ivana Demutová v.r.
pověřený soudní komisař

Za správnost vyhotovení:
Michaela Povová

