
č. j. Spr 1616/2019 
Na všech podáních v této věci uvádějte jednací číslo soudu 

KRAJSKÝ SOUD V ÚSTÍ NAD LABEM 
Národního odboje 1274, 400 92 Ústí nad Labem 50 

tel.: 477 047 540-542, fax: 477 047 118, e-mail: podatelna@ksoud.unl.justice.cz, IDDS: phgaba8 

 

 
Dodatek č. 2 

 
k rozvrhu pověřování notářů úkony v řízení o pozůstalosti a určení notářů pro výkon 
činnosti podle § 113 zákona č. 358/1992 Sb., se sídlem v obvodech okresních soudů 
v působnosti Krajského soudu v Ústí nad Labem pro rok 2019 
 

od 22. 6. 2019 platí tato změna: 
 
 
oddíl I. - Okresní soud v České Lípě  
 
bod 1.  Seznam notářských úřadů notářů působících jako soudní komisaři v obvodu okresního 
soudu: 
 
JUDr. Ladislava H o l a s o v á  
kancelář Česká Lípa, Mánesova 1325 
 
Mgr. Šárka J i h l a v c o v á  
kancelář Česká Lípa, Hrnčířská 2985  
 
bod 2. Pověření jednotlivých soudních komisařů úkony v řízení o pozůstalosti způsobem 
založeným na časovém systému v závislosti na datu narození zůstavitele: 
 
JUDr. Holasová  -  zůstavitelé narození v lednu, březnu, dubnu, říjnu, listopadu a prosinci 

Mgr. Jihlavcová  -  zůstavitelé narození v únoru, květnu, červnu, červenci, srpnu a září 

V těchto věcech budou uvedené notářky pověřeny až do jejich skončení. 
 
bod 3. Pověření notáře v případech zrušení pověření podle § 104 zák. č. 292/2013 Sb.  
nebo při vyloučení notáře z provedení úkonů soudního komisaře podle § 105 zák. č. 292/2013 
Sb.: 
 
za JUDr. Holasovou  -  Mgr. Jihlavcová 

za Mgr. Jihlavcovou  -  JUDr. Holasová 

 
bod 4.  Věci zemřelé notářky Mgr. Jany Truhlářové jako soudní komisařky neskončené  
do dne účinnosti rozvrhu pověřování se rozdělí JUDr. Holasové a Mgr. Jihlavcové rovným 
dílem, a to podle pořadí jejich nápadu systémem 1 - 1 tak, že první věc bude přidělena JUDr. 
Holasové a druhá věc Mgr. Jihlavcové až do úplného rozdělení všech neskončených věcí. 
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Toto opatření platí na dobu, kdy bude notářský úřad uvolněn. Po obsazení uvolněného úřadu 
bude provedením úkonů ve věcech rozdělených náhradníkům do té doby neskončených 
pověřen nově jmenovaný notář. 
 
bod 5.  Notářkou určenou pro výkon činnosti podle § 113 zák. č.  358/92 Sb. byla za zemřelou 
notářku Mgr. Janu Truhlářovou určena Mgr. Šárka Jihlavcová.  
 
 
Ústí nad Labem 11. července 2019 
 
Mgr. Luboš Dörfl 
předseda krajského soudu 
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