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USNESENÍ 
 
Obvodní soud pro Prahu 9 rozhodl Petrou Malou, vyšší soudní úřednicí ve věci 
 
zesnulého: Milan Fogaš, narozený 16.6.1965 
 Bytem  Karlovo náměstí 104/55, 647 01  Třebíč – Vnitřní Město 
  

• určení data smrti 

takto: 
 

Soud vydává dle § 62 odst. 1) Zákona o zvláštních řízeních soudních  tuto 
 

VYHLÁŠKU: 
 
Pan Milan Fogaš, narozený 16.6.1965 v Prešově na Slovensku, trvale bytem Karlovo náměstí 
104/55, 647 01  Třebíč – Vnitřní Město, byl dne 10.7.2020 nalezen mrtev na pozemku č. 4468/15, 
mezi Pražským okruhem a prodejnou Lidl, poblíž ulice Hartenberská 2533/2, Praha 9 – Horní 
Počernice.   

 
Zesnulý Milan Fogaš, naroezný 16.6.1965 byl nalezen mrtev za těchto okolností.  Z listu o prohlídce 
zemřelého, který dne 10.7.2020 ve 12.00 hodin vystavil prohlížející lékař prim. MUDr. Jiří Hladík, 
Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, Šrobárova 50, Praha 10, Ústav soudního lékařství, bylo 
určeno pravděpodobné datum úmrtí asi půl roku před nálezem těla. Byla provedena soudní pitva. Dle 
sdělení Ústavu soudního lékařství Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, nelze se blíže k  datu smrti 
zesnulého vyjádřit, smrt nastala asi půl roku až 1 rok před nálezem těla zesnulého. Jiné informace týkají 
se upřesnění data smrti zesnulého nejsou k dispozici.  
 
Obvodní soud pro Prahu 9 vyzývá každého, kdo zná okolnosti, z nichž lze zjistit datum smrti 
pana Milana Fogaše  nebo okolnosti, které by k takovému zjištění mohly vést, aby o nich podal 
ve lhůtě jednoho měsíce zprávu výše uvedenému soudu nebo jmenovanému opatrovníkovi 
zesnulého  Mgr. Dagmar Vrbové, advokátce se sídlem kanceláře Lazarská 6/2, 120 00  Praha 2.  
Lhůta k podání zprávy končí dne 20.11.2020.  
Po marném uplynutí této lhůty rozhodne o určení data smrti zemřelého soud.  
 

Poučení :  
 

 Proti tomuto usnesení není možné podat odvolání, ale lze proti němu podle  ust. § 9 odst. 2) zákona č. 
121/2008 Sb. podat námitky, a to ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení jeho písemného vyhotovení ke zdejšímu soudu. 
 
Praha  19. října  2020 
 
Petra Malá, v. r. 
Vyšší soudní úřednice 
 
Shodu s prvopisem potvrzuje Jana Spielvogelová 
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