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V y h l á š k a 
 
Obvodní soud pro Prahu 1 pověřeným soudním komisařem JUDr. Jarmilou Humpolcovou, 
notářkou se sídlem v Praze, s kanceláří na adrese Praha 1, Opletalova 55, ve věci pozůstalostního  
řízení po zůstavitelce Else ( Elišky) Lustigové, rozené Guttmannové, narozené dne 27.08.1881, 
posl. bytem Náchod č.p. 156, prohlášené za mrtvou ke dni 28.04.1945, v y z ý v á  touto 
vyhláškou úplně neznámé dědice zůstavitelky a jejich potomky a děti těchto potomků a děti dětí 
potomků  s  v ý s t r a h o u, aby se přihlásili do jednoho roku, a svou dědickou přihlášku podali 
pozůstalostnímu soudu, jinak se pozůstalost po Else Lustigové projedná  jen s těmi, kteří se k 
dědictví přihlásí a důvod svého dědického práva vykáží. Jim bude pozůstalost po výše uvedené 
zůstavitelce odevzdána podle jejich nároků. Nepřijatý díl  pozůstalosti, anebo kdyby se nikdo 
k dědictví nepřihlásil, celá pozůstalost od státu jako odúmrť bude zabrána. Dědicům, kteří se 
snad později přihlásí, zůstávají jejich nároky potud zachovány, dokud nezaniknou promlčením. 
 
Dědickou přihlášku je možné podat u  Obvodního soudu pro Prahu 1, se sídlem Ovocný trh 14, 
Praha 1, nebo u notáře, jako soudního komisaře, JUDr. Jarmily Humpolcové, s kanceláří na 
adrese Opletalova 55, Praha 1. 
 

U s n e s e n í  
 
Obvodní soud pro Prahu 1 rozhodl JUDr. Jarmilou Humpolcovou, notářkou se sídlem v Praze, s 
kanceláří na adrese Praha 1, Opletalova 55, pověřenou jako soudní komisař k provedení úkonů 
soudu prvního stupně ve věci řízení o pozůstalosti po Else ( Elišce)  Lustigové, rozené 
Guttmannové, narozené dne 27.08.1881, posl. bytem Náchod č.p. 156, prohlášené za mrtvou ke 
dni 28.04.1945, takto:  
 
 u s t a n o v u j e  opatrovnicí pozůstalosti  paní JUDr. Editu Arnold, advokátku, ev.č. ČAK 
15800, se sídlem advokátní kanceláře Lazarská 1171, Ládví, Kamenice, PSČ 251 68,  která však 
nemůže za dědice podat dědickou přihlášku, ani dědickou přihlášku podanou jiným anebo 
poslední pořízení popírat. 
 

Odůvodnění : 

Zůstavitelka byla prohlášena za mrtvou ke dni 28.04.1945 na základě Usnesení Okresního 
soudu v Náchodě ze dne 20.01.1948, spis. zn. Nc 510/48. Pozůstalostní řízení po zůstavitelce 
bylo zahájeno na podnět u Okresního soudu v Náchodě dne 13.11.1948, spis. zn. 12D 59/48. 
Poté byl spis delegován z důvodu vhodnosti na Okresní soud civilní pro vnitřní Prahu dne 
13.03.1948, kdy byl veden pod novou spis. zn. DIII 285/48. Obvodní soud pro Prahu 1 se snažil 
dohledat dědický spis a dle sdělení Centrální spisovny Městského soudu v Praze bylo zjištěno, že 
předmětný dědický spis se zde nenachází, pravděpodobně byl odplaven při záplavách v roce 2002 
spolu s rejstříky evidující dědické spisy. Ze zprávy Archivu hl. m. Prahy též pozůstalostní soud 
nedostal žádnou informaci o jiném či dalším projednání dědického řízení po Else Lustigové než 
soudu známém dědickém spisu pod označením  DIII 285/48. 

 

Pozůstalostnímu soudu nebylo doloženo, že by pozůstalostní řízení po zůstavitelce bylo 
projednáno k dnešnímu dni, a v daném řízení bude pozůstalostní soud rozhodovat podle 
obecného zákoníku občanského č. 946/1811 Sb. platného od 01.01.1812 do 31.12.1950 a 
císařského patentu č. 208 z r. 1854 dále jen nesporný patent, a dle zákona č. 100/1931 Sb., zákon 
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o základních ustanoveních soudního řízení nesporného tj. dle právní úpravy platné ke dni smrti 
zůstavitelky.  

 

Na zůstavitelku je veden ideální spoluvlastnický podíl o velikosti 1/2 na nemovitých věcí - 
pozemcích, všech vedených u Katastrálního úřadu pro Královéhradecký kraj, Katastrální 
pracoviště Náchod, které je potřeba projednat. 

 

        Z důvodu, že dědický spis nebyl zcela zrekonstruován a nebyly dohledány listiny z řízení 
vedeného pod označením  DIII 285/48,  a ani jiné  důkazy prokazující, že v úvahu připadající 
dědici podali pozůstalostnímu soudu řádně dědickou přihlášku, soud vydal tuto vyhlášku s 
výstrahou a řádně vyzval všechny neznámé dědice, ve smyslu ust. § 128  císařského patentu č. 
208/1854 ř.z., aby se do jednoho roku přihlásili a podali dědickou přihlášku  v daném řízení a to 
k Obvodnímu soudu pro Prahu 1, se sídlem Ovocný trh 14, Praha 1, nebo notáři - soudnímu 
komisaři JUDr. Jarmile Humpolcové, s kanceláří na adrese Opletalova 55, Praha 1. 
 

  Pozůstalostní soud  ustanovil opatrovníka pozůstalosti, který však nemůže za dědice 
podat dědickou přihlášku, ani dědickou přihlášku padnou jiným  anebo poslední pořízení popírat. 

 
    
      Poučení: 
Platí, že desátým dnem vyvěšení tohoto usnesení na úřední desce soudu bylo usnesení doručeno 
účastníkům, kteří nejsou soudu známi nebo jejichž pobyt není soudu znám.  
Proti tomuto usnesení je možný rekurs, a to do 15 dnů ode dne doručení . 
Rekurs se podává k Městskému soudu v Praze prostřednictvím Obvodního soudu pro Prahu 1, 
se sídlem Praha 1, Ovocný trh 14, nebo prostřednictvím podepsaného soudního komisaře JUDr. 
Jarmily Humpolcové, notářky se sídlem v Praze, s notářskou kanceláří na adrese Praha 1, 
Opletalova 55. 
 
 
 
 
V Praze dne 14.02.2018                                             
                                                                                          JUDr. Jarmila Humpolcová, v.r. 
                                                                                                        soudní komisař 
 
 
 
 
Shodu s prvopisem potvrzuje: 
Mgr. Ing. Lenka Hrušková 

 


		2018-03-12T14:18:24+0000




