č. j. Spr 1911/2019

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. 3
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 1. 9. 2019 platí tato změna:
oddíl VII. - Okresní soud v Lounech
bod 1. Seznam notářských úřadů notářů působících jako soudní komisaři v obvodu okresního
soudu:
Mgr. Kamila J o h a n o v s k á
kancelář Louny, Mírové náměstí 124
JUDr. Ivana D e m u t o v á
kancelář Žatec, Dvořákova 36
JUDr. Miroslava D u c h o ň o v á
kancelář Podbořany, Přátelství 265
bod 2. Pověření jednotlivých soudních komisařů úkony v řízení o pozůstalosti způsobem
založeným na kombinaci obvodového systému v závislosti na místě trvalého pobytu
zůstavitele nebo jiném hledisku uvedeném v § 98 zák. č. 292/2013 Sb. a časovém systému
v závislosti na datu smrti zůstavitele:
a) z obvodu obcí okresu Louny se vytváří
Obvod 1. složený z obcí Louny, Postoloprty, Blšany u Loun, Břvany, Cítoliby, Černčice,
Domoušice, Hřivice, Hříškov, Chlumčany, Chožov, Chraberce, Jimlín, Koštice, Lenešice,
Libčeves, Lipno, Lišany, Nová Ves, Obora, Opočno, Panenský Týnec, Peruc, Pnětluky,
Počedělice, Raná, Ročov, Slavětín, Smolnice, Toužetín, Úherce, Veltěže, Vinařice, Vrbno nad
Lesy, Výškov, Zbrašín, Žerotín
Obvod 2. složený z obcí Žatec, Podbořany, Bitozeves, Blatno, Blažim, Blšany, Deštnice,
Holedeč, Krásný Dvůr, Kryry, Liběšice, Libořice, Lubenec, Měchlupy, Nepomyšl, Nové
Sedlo, Očihov, Petrohrad, Podbořanský Rohozec, Staňkovice, Tuchořice, Velemyšleves,
Vroutek, Žíželice
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b)
Mgr. Johanovská – zůstavitelé s místem trvalého pobytu nebo v závislosti na jiném hledisku
uvedeném v § 98 zák. č. 292/2013 Sb. v obvodu 1 zemřelí v lichých dnech každého měsíce a
zůstavitelé v obvodu 1 zemřelí v sudých dnech od 1. do 10. dne každého měsíce
JUDr. Demutová- zůstavitelé s místem trvalého pobytu nebo v závislosti na jiném hledisku
uvedeném v § 98 zák. č. 292/2013 Sb. v obvodu 1 zemřelí v sudých dnech od 11. do 20. dne
každého měsíce a v obvodu 2 zemřelí v lichých dnech každého měsíce
JUDr. Duchoňová- zůstavitelé s místem trvalého pobytu nebo v závislosti na jiném hledisku
uvedeném v § 98 zák. č. 292/2013 Sb. v obvodu 1 zemželí v sudých dnech od 21. dne do
konce každého měsíce a v obvodu 2 zemřelí v sudých dnech každého měsíce.
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 Mgr. Johanovskou - JUDr. Demutová
za JUDr. Demutovou - JUDr. Duchoňová
za JUDr. Duchoňovou - Mgr. Johanovská
bod 4. Věci odvolaného notáře Mgr. Davida Borského jako soudního komisaře neskončené do
dne účinnosti rozvrhu pověřování se rozdělí JUDr. Demutové, JUDr. Duchoňové a Mgr.
Johanovské rovným dílem, a to podle pořadí jejich nápadu systémem 1-1-1 tak, že první věc
bude přidělena JUDr. Demutové, druhá věc JUDr. Duchoňové a třetí věc Mgr. Johanovské až
do úplného rozdělení všech neskončených věcí.
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.
Ústí nad Labem 29. srpna 2019
Mgr. Luboš Dörfl, Ph.D., v. r.
předseda krajského soudu
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