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Usnesení
Okresní soud v Teplicích ve věci projednání pozůstalosti po MUDr. Olze Pavelcové, narozené
dne 9.9.1930, posledně bytem Teplice, Čelakovského 772/3, zemřelé dne 27.11.2021 v Teplicích,
bez zanechání právního jednání pro případ smrti,
rozhodl
Mgr. Petrem Michalem, notářem se sídlem v Teplicích, U Radnice 736/4, pověřeným tímto soudem
k provedení úkonů v řízení o pozůstalosti jako soudním komisařem,
takto:

I. Jmenuje se
opatrovníkem pozůstalého syna Ing. Daniela Pavelce, narozeného dne 3.3.1960, trvale bytem
Praha, Vinoř, Bohdanečská 97, nyní neznámého pobytu, k ochraně jeho práv a zájmů v tomto řízení
JUDr. Michal Vihan, advokát
se sídlem Teplice, Školní 349.

II. Vyrozumívají se uvedení dědici, že lze mít za to, že jsou dědici ze zákona.
III. Vyzývají se uvedení dědici, aby se v zákonné lhůtě šesti měsíců ode dne vyvěšení tohoto
usnesení na úřední desce soudu přihlásili soudu nebo ustanovenému opatrovníkovi.

Odůvodnění
Zůstavitelka nezanechala žádnou listinu o právních jednáních pro případ smrti. Zemřela jako
vdova, měla dvě děti, a to poz. dceru Ing. Olgu Strohschneiderovou, a dále shora uvedeného poz.
syna Ing. Daniela Pavelce. Jeho současný pobyt se dle provedených šetření nepodařilo dohledat, a
to ani po učinění dotazů na Centrální evidenci vězňů, místně příslušný Úřad práce ČR a Správu
sociálního zabezpečení. Ostatní účastníci o poz. synovi nemají cca 30 let žádné informace. Soudní
komisař vyzval i poz. vnuka Borise Pavelce a poz. vnuka Marka Pavelce, tj. syny poz. syna Ing.
Daniela Pavelce, zda jim není známa kontaktní adresa jeho otce. Matka poz. vnuka Marka Pavelce
sdělila, že tento je zbaven svéprávnosti.
Poz. synovi Ing. Danielu Pavelcovi, který je neznámého jména a pobytu byl z tohoto důvodu
ustanoven opatrovník dle ust. § 120 z.ř.s., a tomuto dědici byl dle ust. §166 z.ř.s. o svém dědickém
právu vyrozuměn vyhláškou.
Poučení:

Proti tomuto usnesení lze podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení ke Krajskému
soudu v Ústí nad Labem prostřednictvím Okresního soudu v Teplicích, se sídlem
Teplice, U Soudu 1450, nebo prostřednictvím notáře Mgr. Petra Michala
jako soudního komisaře, se sídlem v Teplicích, U Radnice 736/4.
Dle ust. § 50l o.s.ř. platí, že usnesení vyvěšené na úřední desce soudu bylo doručeno
účastníkům desátým dnem po dni vyvěšení.

-2-

36 D 1854/2021

Prohlášení dědice, že dědictví odmítá či neodmítá je neodvolatelné. Opatrovník
nepřítomného nebo dědice neznámého pobytu nemůže takové prohlášení učinit.
K dědici neznámému nebo k dědici neznámého pobytu, který byl o svém dědickém
právu vyrozuměn vyhláškou soudu a který v určené lhůtě nedal o sobě vědět, se při
projednávání dědictví nepřihlíží, jeho dědické právo však nezaniká.
V Teplicích, dne 22. března 2022

Mgr. Petr Michal v.r.
soudní komisař
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