
 

 

                                                                                  Jednací číslo: 3 Nc 751/2014 - 9    
 

U S N E S E N Í 
  

Okresní soud Plzeň-jih rozhodl předsedkyní senátu JUDr. Libuší Novou jako 
samosoudkyní ve věci Anny Nedbalové, nar. 13. 7. 1849, posledně bytem Kasejovice 291, 
v řízení  o prohlášení za mrtvého,   

 
t a k t o : 

 
Soud dle § 71 odst. l občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. vydává tuto    

 
vyhlášku: 

 
Anna Nedbalová, nar. 13. 7. 1849, posledně bytem Kasejovice č. 291, zemřela 

dosud neurčeného roku a dne.    
 
Dne 17. 7. 2014 byl zdejšímu soudu doručen návrh Věry Slancové, nar. 17. 1. 1959, 

trvale bytem v Plzni, Jablonského 769/38, právně zastoupené Miloslavem Kreysou, 
advokátem se sídlem v Plzni, Bezručova 9, na zahájení řízení o prohlášení za mrtvou.   

 
Navrhovatelka Věra Slancová zastává právní názor, že nezvěstná Anna Nedbalová, 

nar. 13. 7. 1849, vzhledem ke všem okolnostem případu, zejména k datu narození nezvěstné, 
již nežije, neboť ke dni podání tohoto návrhu by jí bylo 165 let, což přesahuje dobu 
průměrného lidského věku  

 
Nezvěstná Anna Nedbalová je spoluvlastnicí p.p. č. 1749, co do podílu jedné 

neoddělené ideální poloviny nemovité věci zapsané v katastru nemovitostí Katastrálního 
úřadu pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Plzeň-jih, pro obec a kat. území Kasejovice, 
na LV č. 857 a je třeba po ní projednat dědictví a ustanovit dědice.  

 
 Z obsahu návrhu bylo zjištěno, že nezvěstná Anna Nedbalová uzavřela dne 28. 7. 1923 
trhovou smlouvu, kterou prodala svůj domek čp. 291 v Kasejovicích. Po tomto datu pak údaje 
o Anně Nedbalové v dostupných archivech chybí.    
 

Soud vyzývá každého, kdo zná okolnosti, z nichž lze zjistit datum úmrtí Anny 
Nedbalové, nar. 13. 7. 1849, nebo které by k takovému zjištění mohly vést, aby o nich 
podal ve lhůtě jednoho roku od uveřejnění této vyhlášky podepsanému soudu písemnou 
zprávu, nebo aby se osoba, která má být prohlášena za mrtvou, přihlásila.  
 
 Shora stanovená lhůta končí dnem 30. 7. 2015. Po uplynutí této lhůty soud 
prohlásí Annu Nedbalovou, nar. 13. 7. 1849 za mrtvou.   
 
P o u č e n í: Proti tomuto usnesení odvolání není přípustné.   
 
V Plzni dne 30. července 2014                                                                            

  JUDr. Libuše Nová 
Předsedkyně senátu, v.r. 

Za správnost: Rudolfová  
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