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Shodu s prvopisem potvrzuje Simona Olivíková. 

USNESENÍ 
Okresní soud ve Vsetíně - pobočka ve Valašském Meziříčí rozhodl vyšší soudní úřednicí 
Markétou Beňovou ve věci 

zemřelého:  Stanislav Michut, narozený 9. 1. 1972 
bytem Dolní Bečva 648, 756 55 Dolní Bečva 
zastoupený opatrovníkem Davidem Michutem, narozeným 3. 5. 2000 
bytem Dolní Paseky 2550, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm 

za účasti:  Gabriela Michutová, narozená 7. 3. 1974 
bytem Dolní Bečva 648, 756 55 Dolní Bečva 

 
a nezletilého:  Tobiáš Stanislav Michut, narozený 23. 11. 2013 

zastoupený opatrovníkem městem Rožnov pod Radhoštěm 
sídlem Masarykovo náměstí 128, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm 

o určení data smrti 

takto: 

Soud vydává tuto  

vyhlášku: 

Soud vyzývá každého, kdo zná okolnosti, z nichž lze zjistit datum smrti zemřelého Stanislava 
Michuta, posledně bytem Dolní Bečva 648, nebo které by k takovému zjištění mohly vést, aby 
o nich podal ve lhůtě 1 měsíce od uveřejnění vyhlášky zprávu Okresnímu soudu ve Vsetíně - 
pobočce ve Valašském Meziříčí. Lhůta končí dne 15. 8. 2019. 

Soud současně vyzývá každého, kdo o zemřelém ví, aby o nich v téže lhůtě podal zprávu 
Okresnímu soudu ve Vsetíně - pobočce ve Valašském Meziříčí. 

Podstatné okolnosti případu: Zemřelý byl nalezen mrtev v Zašové, na p. č. 3554. 

Po uplynutí výše uvedené lhůty soud rozhodne o určení dne smrti.  

Poučení: 

Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné. Podle § 9 odst. 2 zákona č. 121/2008 Sb. lze 
podat námitky, a to do patnácti dnů ode dne doručení tohoto usnesení k Okresnímu soudu ve 
Vsetíně - pobočce ve Valašském Meziříčí. V námitkách nelze uplatnit nové skutečnosti nebo 
důkazy. O těchto námitkách rozhodne předseda senátu, který rozhodnutí bez jednání potvrdí 
nebo změní. Doručené rozhodnutí, proti kterému již není možné podat námitky, je v právní 
moci. 

 Valašské Meziříčí 20. června 2019 

Markéta Beňová v. r. 
vyšší soudní úřednice 
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