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VYŘIZUJE:

Mgr. Jiří Levý

DNE:

2. 1. 2020

Notářská komora v Plzni
Klatovská třída 1560/81
301 00 Plzeň
k rukám pana prezidenta
JUDr. Jana Stránského

Vážený pane prezidente,
v příloze zasílám rozhodnutí předsedy Krajského soudu v Plzni, jímž byl na základě Vašeho
návrhu v souvislosti se zrušením 3 notářských úřadů v obvodech Okresního soudu Plzeň-jih,
Okresního soudu Plzeň-město a Okresního soudu Plzeň-sever ke dni 1. 1. 2020 změněn rozvrh
pověřování notářů jako soudních komisařů úkony v řízení o pozůstalosti v obvodu Krajského
soudu v Plzni na rok 2020, přičemž změna u všech dotčených soudů řeší i rozdělení dosud
neskončených věcí vyřizovaných soudními komisaři v již zrušených notářských úřadech.
Změna rozvrhu byla rozeslána všem dotčeným okresním soudům.
S pozdravem
Mgr. Jiří Levý, v. r.
místopředseda Krajského soudu v Plzni

Příloha: Rozhodnutí o změně rozvrhu

Shodu s prvopisem potvrzuje Andrea Benešová
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Rozhodnutí
Podle § 101 odst. 1 zákona č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, ve znění pozdějších
předpisů, v souvislosti se zrušením 1 notářského úřadu v obvodu Okresního soudu Plzeň-jih
(notářský úřad po JUDr. Haně Sýkorové), 1 notářského úřadu v obvodu Okresního soudu Plzeňměsto (notářský úřad po JUDr. Ivě Kocinové) a 1 notářského úřadu v obvodu Okresního soudu
Plzeň-sever (notářský úřad po JUDr. Janu Stránském) dnem 1. 1. 2020 rozhodnutím ministryně
spravedlnosti ze dne 13. 12. 2019, č. j. MSP 741/2019-MSP-OOJ-SO/2, podle § 8 odst. 3 zákona
č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů, na
návrh Notářské komory v Plzni
měním
s účinností od 2. 1. 2020 rozvrh pověřování notářů jako soudních komisařů úkony v řízení o
pozůstalosti v obvodu Krajského soudu v Plzni na rok 2020, vydaný na návrh Notářské komory
v Plzni rozhodnutím předsedy Krajského soudu v Plzni ze dne 21. 11. 2019, sp. zn. Spr
3332/2019, a to v oddílech V (týká se Okresního soudu Plzeň-jih), VI (týká se Okresního soudu
Plzeň–město) a VII (týká se Okresního soudu Plzeň-sever)
takto:

Oddíl V:
Okresní soud Plzeň - jih
1) Seznam notářských úřadů notářů, kteří v obvodu tohoto soudu působí jako soudní
komisaři:
JUDr. Věra Horáková
Mgr. Vanda Müllerová
JUDr. Jitka Skoblová
Shodu s prvopisem potvrzuje Andrea Benešová
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Mgr. Michal Šilhavý
2) Způsob pověření jednotlivých soudních komisařů úkony v řízení o pozůstalosti.
Způsob pověřování je založen na obvodovém systému.
Obvod okresního soudu je primárně rozdělen na čtyři obvody uvedené v příloze
k tomuto oddílu. Každý z notářů je pověřován úkony v řízení o pozůstalosti po všech
osobách, které měly v době smrti evidováno místo trvalého pobytu v informačním
systému evidence obyvatel podle jiného právního předpisu, popřípadě místo jiného
pobytu evidované podle jiných právních předpisů v tomto obvodu.
V případě, že zůstavitel měl poslední trvalý pobyt v obcích Buková, Dobřany, Hradec,
Honezovice, Chotěšov, Kotovice, Lisov, Lišiná, Merklín, Otěšice, Ptenín, Stod, Střelice,
Ves Touškov, Zemětice a Vstiš (včetně všech obecních částí), soud vždy první pracovní
den v týdnu seřadí spisy D, v nichž dosud nedošlo k pověření notáře jako soudního
komisaře, podle data úmrtí zůstavitelů počínaje nejstarším datem a v případě shodných
dat úmrtí abecedně podle příjmení zůstavitelů a spisy postupně po jednom spisu přidělí
soudním komisařům v abecedním pořadí jejich příjmení, počínaje soudním komisařem,
který podle tohoto pořadí následuje za soudním komisařem, který byl takto naposledy
soudem pověřen. První věc, ve které bude notář v příslušném roce pověřován jako soudní
komisař, bude přidělena podle abecedního pořadí notářů. Toto pravidlo se uplatní též
pro rozdělení věcí po osobách, které měly poslední trvalý pobyt v uvedených obcích, kdy
úkony v řízeních o jejich pozůstalosti byla jako soudní komisař pověřena bývalá notářka
JUDr. Hana Sýkorová a tato řízení nebyla dosud skončena, a dále se toto pravidlo bude
uplatňovat i ve všech řízeních o dodatečných projednáních pozůstalosti (dědictví) po
zůstavitelích s trvalým pobytem v uvedených obcích, zemřelých do 31. 12. 2019. Úkony
v řízení o dodatečném projednání pozůstalostí (dědictví) po zůstavitelích s trvalým
pobytem v uvedených obcích, zemřelých po 1. 1. 2020, bude vždy pověřen ten soudní
komisař, který byl ve věci pověřen v předcházejícím řízení, případně jeho nástupce.
3) V případech, kdy soud zruší pověření notáře podle § 104 z. z. ř., bude-li pověřený notář
vyloučen podle § 105 z. z. ř. nebo byla-li soudem nařízena výměna notáře podle § 131 z.
z. ř., pověří soud úkony v řízení o pozůstalosti postupně po jedné věci notáře
v abecedním pořadí jejich příjmení počínaje soudním komisařem, který podle tohoto
pořadí následuje za soudním komisařem, který byl naposledy soudem pověřen v těchto
případech.
4) Soudní komisař Mgr. Vanda Müllerová vykonává činnost notáře jako společník s Mgr.
Ondřejem Šímou, notářem v Plzni.
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Příloha oddílu V
Seznam měst a obcí, ve kterých je pověřován úkony v řízení o pozůstalosti JUDr. Jitka
Skoblová
Hradiště u Kasejovic
Bezděkov
Záhorčičky
________________________________________________________________________
Chlumy
________________________________________________________________________
Kasejovice
Podhůří
Řesanice
Chloumek
Polánka u Kasejovic
Újezd u Kasejovic
Kladrubce
Přebudov
________________________________________________________________________
Klášter
________________________________________________________________________
Kozlovice
________________________________________________________________________
Kramolín
Polánka
________________________________________________________________________
Mileč
Maňovice
Želvice
Bezděkovec
Záhoří
________________________________________________________________________
Mladý Smolivec
Budislavice
Radošice
Starý Smolivec
Dožice
________________________________________________________________________
Mohelnice
Třebčice
Víska
Čmelíny
________________________________________________________________________
Nekvasovy
________________________________________________________________________
Nepomuk
________________________________________________________________________
Neurazy
Partoltice
Vojovice
Klikařov
Radochovy
Nová Ves u Nepomuka
Soběsuky
________________________________________________________________________
Nezdřev
_______________________________________________________________________
Oselce
Kotouň
Nová Ves u Oselců
_______________________________________________________________________
Prádlo
Novotníky
________________________________________________________________________
Sedliště
________________________________________________________________________
Srby
________________________________________________________________________
Vrčeň
Tojice
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________________________________________________________________________
Životice
________________________________________________________________________
Žinkovy
Čepinec
Kokořov
Březí
________________________________________________________________________
Nová Ves u Plzně
========================================================
=====
Seznam měst a obcí, ve kterých je pověřována úkony v řízení o pozůstalosti JUDr. Věra
Horáková
Čižice
Chlum
Letkov
Mokrouše
Nebílovy
Netunice
Předenice
Starý Plzenec
Střížovice
Šťáhlavy
Štěnovice
Štěnovický Borek
Tymákov
Útušice
Ždírec
Myť
Chlumčany

Sedlec
Šťáhlavice

Nezbavětice

Nebílovský Borek
Lhůta
Robčice
Smeredov

Žďár

Hradčany

========================================================
==========
Seznam měst a obcí, ve kterých je pověřována úkony v řízení o pozůstalosti Mgr. Vanda
Müllerová
Blovice
Hradišťský Újezd
Komorno
Borovno
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Čížkov
Čečovice
Liškov
Drahkov
Hradišťská Lhotka
Chocenice
Chocenická Lhota
Letiny
Bzí
Losiná
Louňová
Měcholupy
Míšov
Nové Mitrovice
Mítov
Spálené Poříčí
Číčov
Hořice
Karlov
Vlčtejn
Seč
Únětice
Zdemyslice
Nezvěstice
Milínov
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Chynín
Měrčín
Přešín

Zahrádka
Železný Újezd

Jarov
Kotousov
Chocenický Újezd
Kbelnice

Zhůř

Nechanice

Planiny

Hořehledy
Lučiště
Lipnice
Struhaře

Těnovice
Vlkov
Záluží

Chlumánky
Olešná

Svárkov

Žákava

Seznam měst a obcí, ve kterých je pověřován úkony v řízení o pozůstalosti Mgr. Michal
Šilhavý
Bolkov
Dolce
Dolní Lukavice
Krasavce
Dnešice
Černotín
Horní Lukavice
Horšice
Chválenice
Kbel
Babice
Lužany
Dlouhá Louka
Oplot

Lišice

Snopoušovy

Lažany

Přestavlky

Újezd
Chouzovy
Malinec
Mečkov
Zelené

Želčany
Nová Ves
Lužanská Nová Ves
Zelená Hora

Shodu s prvopisem potvrzuje Andrea Benešová

7

Příchovice
Přeštice
Skočice
Radkovice
Roupov
Řenče
Háje
Knihy
Soběkury
Týniště
Vlčí
Skašov
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Kucíny
Zastávka

Zálesí
Žerovice

Libákovice
Osek
Plevňov
Horušany

Vodokrty
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Oddíl VI:
Okresní soud Plzeň - město

1) Seznam notářských úřadů notářů, kteří v obvodu tohoto soudu působí jako
soudní komisaři:
JUDr. Josef Burda
JUDr. Hana Kaslová
Mgr. Lucie Kernerová
JUDr. Jan Stránský
Mgr. Ondřej Šíma
Mgr. Pavel Škůrek
Mgr. Zdeňka Pláničková
JUDr. Miroslava Protivová
Mgr. David Kittel
JUDr. Jana Svejkovská

2) Způsob pověření jednotlivých soudních komisařů úkony v řízení o pozůstalosti
Způsob pověřování je založen na časovém systému podle doby úmrtí zůstavitele.
a) Soud vždy první pracovní den v týdnu seřadí spisy D, v nichž dosud nedošlo
k pověření notáře jako soudního komisaře, podle data úmrtí zůstavitele počínaje
nejstarším datem a v případě shodných dat úmrtí abecedně podle příjmení zůstavitelů a
po jedné věci postupně přidělí soudním komisařům v abecedním pořadí jejich příjmení
počínaje soudním komisařem, který podle tohoto pořadí následuje za soudním
komisařem, který byl naposledy soudem pověřen.
b) Podle pravidla uvedeného pod písm. a) soud též rozdělí dosud neskončené věci,
v nichž byla v souladu s rozvrhem pověřování notářů jako soudních komisařů
účinném do 31. 12. 2019 pověřena úkony v řízení o pozůstalosti jako soudní komisař
JUDr. Iva Kocinová.
c) Úkony v řízení o dodatečném projednání pozůstalosti (dědictví) bude pověřen ten
soudní komisař, který byl ve věci pověřen v předcházejícím řízení od 1. 1. 1993 nebo
jeho nástupce, s výjimkou věcí, v nichž jako soudní komisaři byli pověřeni úkony
v řízení o pozůstalosti notáři již ve zrušených notářských úřadech (po JUDr. Václavě
Šilhavé a JUDr. Ivě Kocinové), kdy v těchto věcech bude při pověřování notářů úkony
v řízení o dodatečném projednání pozůstalosti (dědictví) postupováno podle pravidla
uvedeného pod písm. a).
3) V případech, kdy soud zruší pověření notáře podle § 104 z. z. ř., bude-li pověřený
notář vyloučen podle § 105 z. z. ř. nebo byla-li soudem nařízena výměna notáře podle
§ 131 z. z. ř., pověří soud úkony v řízení o pozůstalosti postupně po jedné věci notáře
v abecedním pořadí jejich příjmení počínaje soudním komisařem, který podle tohoto
pořadí následuje za soudním komisařem, který byl naposledy soudem pověřen v těchto
případech.
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4) Soudní komisař Mgr. Ondřej Šíma vykonává činnost notáře jako společník s Mgr.
Vandou Müllerovou, notářkou v Plzni. Soudní komisař Mgr. Zdeňka Pláničková
vykonává činnost notáře jako společník s Mgr. Evou Vávrovou, notářkou ve Stříbře.
Oddíl VII:
Okresní soud Plzeň - sever
1) Seznam notářských úřadů notářů, kteří v obvodu tohoto soudu působí jako soudní
komisaři:
Mgr. Ivana Legová
JUDr. Julie Pokorná
JUDr. Libuše Stehlíková
Mgr. Martina Vovsíková
2) Způsob pověření jednotlivých soudních komisařů úkony v řízení o pozůstalosti.
Způsob pověřování je založen na obvodovém systému.
Obvod okresního soudu je rozdělen na čtyři obvody uvedené v příloze k tomuto oddílu.
Každý z notářů je pověřován úkony v řízení o pozůstalosti po všech osobách, které měly
v době smrti evidováno místo trvalého pobytu v informačním systému evidence obyvatel
podle jiného právního předpisu, popřípadě místo jiného pobytu evidované podle jiných
právních předpisů v tomto obvodu. Podle tohoto pravidla se též rozdělí dosud
neskončené pozůstalostní (dědické) věci, v nichž byl v souladu s rozvrhem pověřování
notářů jako soudních komisařů účinném do 31. 12. 2019 pověřen úkony v řízení o
pozůstalosti jako soudní komisař nebo jako náhradník v již zrušeném notářském úřadu
notář JUDr. Jan Stránský.
3) V případech, kdy soud zruší pověření notáře podle § 104 z. z. ř., bude-li pověřený notář
vyloučen podle § 105 z. z. ř. nebo byla-li soudem nařízena výměna notáře podle § 131 z.
z. ř., pověří soud úkony v řízení o pozůstalosti postupně po jedné věci notáře
v abecedním pořadí jejich příjmení počínaje soudním komisařem, který podle tohoto
pořadí následuje za soudním komisařem, který byl naposledy soudem pověřen v těchto
případech.
4) V obvodu tohoto soudu nevykonávají soudní komisaři činnost notáře jako společníci.

Příloha oddílu VII
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Seznam měst a obcí ve kterých je pověřována úkony v řízení o pozůstalosti Mgr. Ivana Legová
Blatnice
Hněvnice
Kbelany
Líně
Lochousice
Černíkovice
Kočín
Holovousy
Všehrdy

Nýřany
Plešnice
Přehýšov
Rochlov
Tlučná
Dolní Hradiště
Kozojedy
Chříč
Slatina

Úherce
Vejprnice
Zbůch
Bohy
Brodeslavy
Kopidlo
Hlince
Výrov
Studená

Seznam měst a obcí ve kterých je pověřována úkony v řízení o pozůstalosti JUDr. Libuše Stehlíková
Česká Bříza
Dolany
Druztová
Horní Bříza
Tis u Blatna
Pastuchovice

Hromnice
Chrást
Kyšice
Ledce
Velečín

Nadryby
Příšov
Třemošná
Zruč – Senec
Žihle

Seznam měst a obcí ve kterých je pověřována úkony v řízení o pozůstalosti Mgr. Martina Vovsíková
Bezvěrov
Blažim
Čerňovice
Dolní Bělá
Dražeň
Heřmanova Huť
Horní Bělá
Hvozd
Křelovice
Kožlany

Krsy
Kunějovice
Líšťany
Lité
Loza
Manětín
Nečtiny
Ostrov u Bezdružic
Pernarec
Kralovice

Pňovany
Štichovice
Úněšov
Úlice
Úterý
Všeruby
Zahrádka
Dýšina
Chotíkov

Seznam měst a obcí ve kterých je pověřována úkony v řízení o pozůstalosti JUDr. Julie Pokorná
Bděněves
Bučí
Čeminy
Dobříč
Jarov
Kaceřov
Kaznějov
Kozolupy
Koryta
Vysoká Libyně

Krašovice
Město Touškov
Mrtník
Myslinka
Nekmíř
Nevřeň
Obora
Rybnice
Potvorov
Pláně

Tatiná
Trnová
Újezd nade Mží
Vochov
Žilov
Bílov
Mladotice
Plasy
Sedlec

Mgr. Miloslav Sedláček
předseda Krajského soudu v Plzni
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