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Usnesení  
 
 
 
Okresní soud ve Žďáru nad Sázavou v právní věci pozůstalosti po paní Marii Motyčkové, nar. 
24.1.1842, s místem posledního trvalého pobytu 4, Pressgasse 5/2/8, Víděň, zemř. 20.5.1927,  

 
 

rozhodl 
 
 

JUDr. Hanou Hornyšovou, notářkou se sídlem ve Žďáru nad Sázavou, Dolní 165/1, pověřenou 
tímto soudem jako soudní komisař k provedení úkonů v řízení o pozůstalosti, 

 
 

takto: 
 
 
I. Soud vyzývá právní nástupce: 

 poz. dcery Karoliny Gallové, nar. 26.10.1868, posl. bytem 5, Franzensgasse 17/2/24 
Vídeň, zemř. 19.6.1943, 

 poz. syna Jana Motyčky, nar. 25.6.1876, posl. bytem 13, Altersheim Lainz, Vídeň, 
zemř. 25.4.1955, 

 poz. dcery Marie Motyčkové, nar. 5.9.1874, posl. bytem 4, Pressgasse 5/8, Vídeň, 
zemř. 2.11.1963, 

a to jejich děti, vnuky, pravnuky, prapravnuky a další potomky, sourozence a jejich právní 
nástupce, jakož i další neznámé dědice a jejich právní nástupce, aby ve lhůtě do 6 měsíců od 
zveřejnění tohoto usnesení dali o sobě vědět, resp. aby se v uvedené lhůtě přihlásili 
k pozůstalosti. V případě, že o sobě ve stanovené lhůtě nedají vědět, soud při projednání 
pozůstalosti k těmto neznámým dědicům ze zákona nepřihlíží. 
 
Usnesení se doplňuje vyhláškou na úřední desce u Okresního soudu ve Žďáru nad Sázavou 
a u Obecního úřadu Březejc. 

 
 

II. Soud jmenuje pro toto dodatečné řízení o pozůstalosti neznámým dědicům a jejich právním 
nástupcům opatrovníka notářku JUDr. Hanu Kantorovou, Dolní 165/l, 591 01 Žďár nad 
Sázavou, k ochraně jejich práv a zájmů v tomto řízení.  
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Odůvodnění: 
 

1. Řízení o dodatečném projednání pozůstalosti bylo zahájeno z podnětu obce Březejc, se sídlem 
Březejc 6, 594 01 Velké Meziříčí. 
 

2. Z výpisu z katastru nemovitostí založeného ve spise bylo zjištěno, že výše uvedená zůstavitelka 
byla vlastníkem id. 1/4 pozemků st. 17 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je jiná stavba 
bez č.p./č.e., p.č. 194 orná půda, p.č. 207 orná půda a p.č. 210 orná půda, zaps. na listu vlastnictví 
č. 57 pro obec a k.ú. Březejc. Vlastníky zbylých id. 3/4 předmětných nemovitostí byly děti 
zůstavitelky Karolina Gallová, Jan Motyčka a Marie Motyčková.  
 

3. Všechny výše uvedené děti zůstavitelky již nežijí. Rodina zůstavitelky již více než 100 let žije 
v Rakousku, tedy nemá žádné vazby k České republice. Dosavadní šetření ohledně dědiců 
zůstavitelky  a jejich právních nástupců bylo bezvýsledné. Zjišťování detailních informací o rodině 
zůstavitelky, o jejích dědicích a jejich právních nástupcích a následné jednání by bylo značně 
obtížné a neúčelné. 

 
4. Vzhledem ke všem okolnostem byl neznámým dědicům a jejich právním nástupcům ustanoven 

opatrovník, neboť soudní komisařka vyčerpala všechny dostupné možnosti ke zjištění těchto 
dědiců a jejich právních nástupců.  
 

5. Ustanovený opatrovník je opatrovníkem pouze pro účely tohoto dodatečného řízení o 
pozůstalosti. Uběhne-li marně lhůta uvedená ve výroku tohoto usnesení, aniž by o sobě dali vědět 
dědici, resp. jejich právní nástupci, nebude se k nim při projednání pozůstalosti přihlížet. 
 
 

Poučení: 
 

Proti tomuto usnesení lze podat odvolání do 15 dnů od doručení ke Krajskému soudu v Brně 
prostřednictvím notářky JUDr. Hany Hornyšové, na adrese Dolní 165/1, 591 01 Žďár nad 
Sázavou, nebo Okresního soudu ve Žďáru nad Sázavou, na adrese Strojírenská 28, 591 19 Žďár 
nad Sázavou. Usnesení je vykonatelné dnem právní moci, resp. uplynutím lhůty k plnění v něm 
uvedené. 
 
 
Žďár nad Sázavou 29.5.2018 

 
 
 
 

JUDr. Hana Hornyšová v.r. 
soudní komisař 
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