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Vyhláška
Okresní soud v Hradci Králové rozhodl soudkyní JUDr. Marií Hlavatou ve věci

zemřelého:

Patrik Borový, narozený 25. 9. 1969
posledně trvale bytem Zamenhofova 1070/3, Hradec Králové
zastoupen opatrovníkem pro řízení Mgr. Jiřím Šlencem, advokátem
se sídlem Velké náměstí 148/11, Hradec Králové

za účasti:

Ivana Čiháková, narozená 11. 9. 1948, matka zemřelého
bytem Zamenhofova 1070/3, Hradec Králové

o určení data smrti,

takto:

Soud vyzývá každého, kdo zná okolnosti, z nichž lze zjistit datum úmrtí výše jmenovaného nebo
okolnosti, které by mohly vést ke zjištění data úmrtí výše jmenovaného, aby podal ve lhůtě
jednoho měsíce od zveřejnění této vyhlášky, tj. nejpozději do 9. srpna 2019, zprávu okresnímu
soudu ke sp. zn. 0 Nc 807/2019.
Po uplynutí výše uvedené lhůty určí datum úmrtí Patrika Borového soud.

Podstatné okolnosti případu

Dne 14. 3. 2019 oznámil Magistrát města Hradec Králové úmrtí pana Patrika Borového,
narozeného 25. 9. 1969 s tím, že není jednoznačně určeno datum jeho úmrtí.
Jmenovaný byl nalezen mrtev na adrese posledního bydliště, tedy Hradec Králové, Zamenhofova
1070/3. Ohledání těla provedl dne 6. 3. 2019 ve 12.45 hodin lékař 1Zdravotnické záchranné
služby Královéhradeckého kraje Hradec králové (dále jen ZZS), který stanovila přibližné datum
úmrtí na 4. 3. 2019. Ani následně provedenou pitvou nebylo možné stanovit přesné datum úmrtí.
K podání byl připojen list o prohlídce zemřelého vykonané dne 6. 3. 2019, jak již shora popsáno.

Okresní soud proto usnesením ze dne 8. 4. 2019, č.j. 0Nc 807/2019-10, zahájil v souladu s ust. §
60 a násl. zákona č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, ve znění pozdějších předpisů
(dále „z.ř.s.“), řízení o určení data smrti.
Ze zprávy OSSZ Hradec Králové se podává, že zemřelému byl naposledy invalidní důchod
vyplacen na účet 19.3.2019, dále byl evidován jako OSVČ. Ze zprávy Policie České republiky
oddělení obecné kriminality v Hradci Králové ze dne 15. 4. 2019 vyplývá, že úmrtí zemřelého
oznámila matka paní Ivana Čiháková za součinnosti IZS. Jmenovaný byl nalezen mrtev 6.3. 2019,
ležel v posteli v poloze na břiše, byl nahý. Byt zemřelého byl přeplněn různými věcmi (odpadky).
Na základě provedených výslechů osob lze stanovit dobu úmrtí od 3. 3. 2019 do 6. 3. 2019
v 11.00 hodin. Příčina smrti byla stanovena z chorobných příčin v rámci provedené soudní pitvy.

V Hradci Králové dne 8. července 2019

JUDr. Marie Hlavatá v. r.
soudkyně

Shodu s prvopisem potvrzuje Dana Filandrová.

