




 Rozvrh 
činnosti notářů v řízení o pozůstalosti 

pro obvod Okresního soudu v Bruntále pro rok 2022 

 

 

     V obvodu Okresního soudu v Bruntále jsou nositeli notářských 

úřadů tito notáři: 

 

Mgr. Romana Tatarčíková, Dvořákův okruh 325/7, Krnov, PSČ 794 01 

Mgr. Ivana Valtová, Revoluční 945/9, Bruntál, PSČ 792 01 

 

Uvolněný notářský úřad po JUDr. Jarmila Handlové, Sladovnická 274/16, Bruntál, 

PSČ 792 01. Náhradník – Mgr. Romana Tatarčíková, Dvořákův okruh 325/7, Krnov, 

PSČ 794 01. 

 

     Pozůstalostní spisy budou rozděleny mezi jednotlivé notáře podle obvodů 

v závislosti na místě trvalého pobytu zůstavitele nebo jiného hlediska uvedeného 

v ust. § 98 odst.1 zákona o zvláštních řízeních soudních. 

 

Notářka Mgr. Romana Tatarčíková 

 

bude výlučně pověřována úkony v řízení o pozůstalosti dle místa posledního trvalého 

bydliště zůstavitele u těchto obcí:  

 

Bohušov, Býkov-Láryšov, Dívčí Hrad, Heřmanovice, Hlinka, Hošťálkovy, Janov, 

Jindřichov, Krnov, Liptaň, Osoblaha, Petrovice, Rusín, Slezské Pavlovice, Slezské 

Rudoltice, Třemešná, Úvalno, Vysoká. 

 

S účinností ode dne 15.08.2022 až do doby zahájení činnosti nového notáře 
zastaven nápad věcí JUDr. Jarmile Handlové a nově napadlé věci přidělovat  
takto: 
 
Notářka Mgr. Romana Tatarčíková a notářka Mgr. Ivana Valtová budou 
pověřovány úkony v řízení o dědictví rovnoměrně dle časového systému v závislosti 
na dni úmrtí zůstavitele a to:  
 
Mgr. Romana Tatarčíková 1., 5., 9., 13., 17., 21., 25. a 29. každého měsíce 
Mgr. Ivana Valtová ve dnech – 2., 3., 4., 6., 7., 8., 10., 11., 12., 14., 15., 16., 18., 19., 
20., 22., 23., 24., 26., 27., 28., 30. a 31. každého měsíce u těchto obcí: 
 
Andělská Hora, Bílčice, Brantice, Bruntál, Břidličná, Čaková, Dětřichov n. Bystřicí, 
Dlouhá Stráň, Dolní Moravice, Dvorce, Holčovice, Horní Benešov, Horní Město, 
Horní Životice, Huzová, Jiříkov, Karlova Studánka, Karlovice, Krasov, Křišťanovice, 
Leskovec nad Moravicí, Lichnov, Lomnice, Ludvíkov, Město Albrechtice, Malá 
Morávka, Malá Štáhle, Mezina, Milotice nad Opavou, Moravskoslezský Kočov, 
Moravský Beroun, Norberčany, Nová Pláň, Nové Heřminovy, Oborná, Razová, 
Roudno, Rudná pod Pradědem, Rýmařov, Ryžoviště, Sosnová, Stará Ves, Staré  
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Heřminovy, Staré Město, Svobodné Heřmanice, Světlá Hora, Široká Niva, Tvrdkov, 
Václavov, Valšov, Velká Štáhle, Vrbno pod Pradědem a Zátor. 
 

 

Staré dědické věci dosud neskončené se vrátí k dalšímu jednání tomu notáři, který 

věc vyřizoval do 31.12.2021. 

              

 

Dodatečná projednání dědictví budou přidělována tomu notáři, který projednával 

původní dědictví a pokud již není ve funkci, pak tomu, který je nástupcem v daném 

úřadě. 
 

 

Způsob zahajování řízení o pozůstalosti v případě uvedení pravděpodobného data 

úmrtí zůstavitele: 

„Věci projednávání pozůstalosti se přidělují jednotlivým notářům dle časového 

rozvrhu dle data úmrtí zůstavitele či „pravděpodobného“ data úmrtí zůstavitele 

stanoveného rozvrhem činnosti notářů v řízení o pozůstalosti rozhodnutím. 

V případě, že bude později určeno v řízení o určení data smrtí jiné datum, vyřizuje 

tuto věc i nadále již pověřený soudní komisař“. 

 

Není-li vůbec určeno datum úmrtí zůstavitele a zahájení pozůstalostního řízení 

nesnese odkladu, je pro pověření soudního komisaře v obvodech s časovým 

přidělováním věcí namísto data úmrtí rozhodující datum narození zůstavitele. Takto 

přidělená věc zůstává témuž soudnímu komisaři i v případě, že je později v řízení o 

určení data smrti stanoveno takové datum úmrtí, podle něhož by měl věc vyřizovat 

jiný soudní komisař; to platí i pro případné dodatečné projednání pozůstalosti. 
 

 

 

Označení notářských úřadů notářů společníků 
- nejsou 

 

 

Vzájemné zastupování - zruší-li soud pověření notáře podle § 104 zákona  

o zvláštních řízeních soudních (dále jen z.ř.s.), bude-li pověřený notář vyloučen podle 

§ 105 z. ř. s. nebo byla-li soudem nařízena výměna notáře podle § 131 z. ř. s. 

 

Mgr. Romana Tatarčíková se vzájemně zastupuje s Mgr. Ivanou Valtovou  

 

 


