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USNESENÍ
Okresní soud v Břeclavi rozhodl samosoudkyní Mgr. Pavlínou Slavíkovou ve věci
pohřešované:

za účasti
navrhovatelky:

Dita Doležalová, narozená 31. 1. 1975
posledně bytem Příční 548, 691 25 Vranovice
zastoupená opatrovníkem JUDr. Stanislavem Polanským, advokátem se
sídlem v Břeclavi, Hlavní 6/11, 691 41 Břeclav
Ludmila Doležalová, narozená 9. 12. 1950
bytem Příční 548, 691 25 Vranovice
zastoupená advokátem JUDr. Vojtěchem Mihalíkem
sídlem Brněnská 154/32, 692 01 Mikulov

o prohlášení za nezvěstného
takto:
Soud vydává tuto

vyhlášku:

Soud tímto vyzývá pohřešovanou Ditu Doležalovou, narozenou 31. 1. 1975, posledně v České
republice bytem Příční 548, 691 25 Vranovice, ale fakticky posledně dne 10. 1. 2015 na adrese
Ulmich 420, Kappl, Rakouská republika, aby se do tří měsíců od uveřejnění této vyhlášky
přihlásila.
Podstatné okolnosti:
Dne 18. 3. 2021 byl zdejšímu soudu doručen návrh paní Ludmily Doležalové na zahájení řízení
o prohlášení její dcery, Dity Doležalové, za nezvěstnou. V návrhu uvedla, že naposledy hovořila
se svou dcerou v časných ranních hodinách 10. 1. 2015, od té doby o ní nemá žádné informace.
Dcera pravidelně jezdívala v zimní sezoně pracovat do lyžařského střediska Ischgl v Rakousku
jako lyžařská instruktorka a pravidelně bydlela u pana Elmara Starka v jeho domě na adrese
Ulmich 420, Kappl, kde měla pronajatý pokoj. Po telefonátu matky se rodiče rozjeli do Rakouska
za dcerou, kam dorazili v odpoledních hodinách 10. 1. 2015. Pokoj dcery byl vyhořelý a veškeré
její věci byly v garáži zmiňovaného domu v cestovních zavazadlech dcery nebo igelitových
pytlech. V Rakousku sice proběhlo pátrání, navrhovatelka oslovila se žádostí o pomoc
i Velvyslanectví ČR ve Vídni a Ministerstvo zahraničních věcí, podala také trestní oznámení na
Policii ČR, vše bez výsledku.
Soud tedy vyzývá pohřešovanou a také každého, komu jsou známy takové skutečnosti, jež by
mohly vést k nalezení pohřešované, kdo by se mohl vyjádřit k osobě pohřešované, kdo se s ní
stýkal, případně je-li někomu známa osoba, která by tyto skutečnosti mohla sdělit, nechť ve lhůtě
do tří měsíců od vyvěšení vyhlášky, tedy nejpozději do 5. září 2021 o tom podá soudu zprávu.
Po uplynutí lhůty soud rozhodne o prohlášení za nezvěstnou.

Shodu s prvopisem potvrzuje Bc. Ivona Časná.
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Poučení:
Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.
Břeclav 3. června 2021
Mgr. Pavlína Slavíková v. r.
samosoudkyně

Shodu s prvopisem potvrzuje Bc. Ivona Časná.
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