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USNESENÍ 
 
 
Okresní soud v Prostějově rozhodl samosoudkyní Mgr. Ivanou Pazderovu ve věci  
 
zemřelého:                Jiří Zezula, narozený dne 1. 12. 1956  

posledně bytem trvale Kladky 91, okres Prostějov 
zemřelý nezjištěného dne                         

za účasti opatrovníka pro ochranu  
oprávněných zájmů zemřelého: Mgr. Ing. Martin Kalabis, advokát 
    se sídlem Martinákova 2900/7, Prostějov  
 
a za účasti:                  Alena Zezulová, narozená dne 20. 11. 1970,  
              bytem trvale Kladky 91, okres Prostějov,  
 

  Eva Nevrlová, narozená dne 1. 2. 1977,  
  bytem trvale náměstí T. G. Masaryka 130/14, Prostějov,  
  adresa pro doručování Anglická 10, Prostějov 
 
                  Jiří Zezula, narozený dne 2. 2. 1981,  
             bytem trvale Jesenec 117, okres Prostějov,  
 
            Michal Zezula, narozený dne 19. 12. 1991,  
  bytem trvale Kladky 91, okres Prostějov,  
 
  Lucie Zezulová, narozená dne 16. 2. 1994,  
  bytem trvale Kladky 180, okres Prostějov,  
 
  Jan Zezula, narozený dne 30. 9. 1996,  
  bytem trvale Kladky 91, okres Prostějov,   

 
v řízení o určení data smrti 

takto: 
 
Soud vydává tuto vyhlášku: 
 

Soud vyzývá každého, kdo zná okolnosti, z nichž lze zjistit datum smrti Jiřího Zezuly, 
narozeného dne 1. 12. 1956, posledně bytem trvale Kladky 91, okres Prostějov, nebo zná 
okolnosti, které by k takovému zjištění mohly vést, aby o nich podal ve lhůtě jednoho 
měsíce od uveřejnění vyhlášky zprávu soudu. 
 

Okolnosti úmrtí Jiřího Zezuly: 
 

Jiří Zezula byl nalezen dcerou Lucií Zezulovou mrtev dne 5. 1. 2021 v 17.20 hodin doma ležící a 
přikrytý v posteli ve svém bytě č. 8 v prvním patře domu s obecními byty, v místě faktického 
bydliště na adrese Kladky 180, okres Prostějov. Jiří Zezula bydlel sám. Dcera Lucie Zezulová bydlí 
v sousedním bytě ve stejném patře a měla od bytu Jiřího Zezuly klíče. Lucie Zezulová šla do bytu 
svého otce Jiřího Zezuly toho dne 5. 1. 2021 již ráno v 9.30 hodin, kdy si myslela, že Jiří Zezula spí, 
proto jej nerušila a odešla. Když přišla v době zjištění úmrtí, viděla, že Jiří Zezula leží v posteli ve 
stejné poloze jako ráno, proto se na něj blíže podívala a zjistila, že je bez známek života. Na místo 
byl přivolán lékař Zdravotnické záchranné služby Olomouckého kraje, p. o., který dne 5. 1. 2021 
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Shodu s prvopisem potvrzuje Veronika Tomanová. 

v 22.08 hodin konstatoval smrt a datum smrti stanovil odhadem na den 5. 1. 2021. Ve věci byly 
Policií ČR zahájeny úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinu usmrcení 
z nedbalosti. Policie ČR, obvodní oddělení Konice, svým usnesením věc odložila se závěrem, že 
nebyly zjištěny žádné skutečnosti, které by nasvědčovaly spáchání trestného činu. Podle 
dosavadních zjištění policie k úmrtí mělo dojít v době od 31. 12. 2020  16.00 hodin do 5. 1. 2021  
17.20 hodin, když dne 31. 12. 2020 v 16.00 hodin viděla Jiřího Zezulu naposledy Lucie Zezulová a 
její partner Jiří Lenoch, kdy byl Jiří Zezula u nich v bytě č. 9 v obci Kladky 180 na návštěvě. 
 

Soud oznamuje, že po uplynutí lhůty jednoho měsíce od uveřejnění vyhlášky, která končí dne 21. 6. 
2021, vydá rozhodnutí, ve kterém určí den smrti Jiřího Zezuly. 
 

Poučení 
 

Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné. 
 
Prostějov dne 21. května 2021 
Mgr. Ivana Pazderová, v. r.  
samosoudkyně 

 


		2021-05-21T08:01:32+0200
	Veronika Tomanová




