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VYHLÁŠKA
Okresní soud v Táboře ve věci řízení o pozůstalosti po Josefu Kokešovi, nar. 3.6.1818, posl.
bytem Pelejovice čp. 5, zemřelém 20.1.1898 bez zanechání pořízení pro případ smrti, v y z ý v á
podle § 128 Císařského patentu z 9. srpna 1854, č. 208 ř.z. Mgr. Martinou Šmajstrlovou, notářkou
se sídlem v Táboře, s kanceláří na adrese Tábor, Palackého čp. 357/5, PSČ 39001, která je z
pověření Okresního soudu v Táboře soudní komisařkou ve věci tohoto řízení o pozůstalosti
dědice zůstavitele, zejména jeho vnuky, pravnuky, prapravnuky a další žijící právní nástupce
zůstavitele, aby se přihlásili do roka ode dne vydání této vyhlášky a aby podali dědickou
přihlášku.
Výstraha
Nepřihlásí-li se soudu dědic ani jeho právní nástupci, pozůstalost se projedná s těmi, kteří se
k dědictví přihlásí, důvod svého dědického práva vykáží a jim bude pozůstalost podle jejich nároků
(t.j. dědických podílů) odevzdána. Nepřijatý díl pozůstalosti bude zabrán státem jako odůmrť, nebo
když se nikdo k dědictví nepřihlásí, bude celá pozůstalost zabrána státem jako odúmrť.
Opatrovníkem pozůstalosti byl soudem jmenován Mgr. Robert Plachý, advokát se sídlem
Dobrovského 729/2, 390 02 Tábor. Jemu lze také podávat zprávy o hledaném dědici a jeho
právních nástupcích, o jejich posledních bydlištích, jejich dětech a dalších potomcích a o všech
jejich údajích (data narození, data úmrtí, bydliště), které pomohou v pátrání po všech osobách,
majících účastenství v řízení o pozůstalosti po tomto zůstaviteli. Zprávy lze podat také o osobě,
která může požadované údaje sdělit a o spojení, jež lze s ní navázat (tel. č. nebo mailová adresa).
Zprávy lze podávat
- opatrovníku Mgr. Robertu Plachému na výše uvedenou adresu, nebo na tel. č. 775 783 118,
na mailovou adresu plachy@ak-tabor.cz, nebo do datové schránky: d3kkxbx, nebo
- výše uvedené soudní komisařce Mgr. Martině Šmajstrlové, na výše uvedenou adresu, nebo
na tel č. 731 534 333, na mailovou adresu: info@inotarka.cz, nebo do datové schránky:
resutyy, nebo
- Okresnímu soudu v Táboře, na adresu nám. Mikuláše z Husi 43, 390 17 Tábor
V pozůstalosti zůstavitele se nachází tento majetek: polovina pozemku parc. č. 773/2 orné
půdy v katastrálním území Popovice u Dolního Bukovska, zapsané v katastru nemovitostí vedeném
Katastrálním úřadem pro Jihočeský kraj, Katastrálním pracovištěm České Budějovice, na listu
vlastnictví č. 599 obce Dolní Bukovsko.
V Táboře dne 9.2.2022
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