Rozvrh
pověřování notářů jako soudních komisařů úkony v řízení o pozůstalosti
v obvodu Krajského soudu v Plzni pro rok 2020

Oddíl I:

Okresní soud Domažlice

1) Seznam notářských úřadů notářů, kteří v obvodu tohoto soudu působí jako soudní
komisaři:
JUDr. Jitka Holečková
Mgr. Milan Platzer
JUDr. Miroslava Szabová
2) Způsob pověření jednotlivých soudních komisařů úkony v řízení o pozůstalosti .
Způsob pověřování je založen na časovém systému podle doby úmrtí zůstavitele.
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 jednom spisy 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.
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.
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.

Oddíl II:

Okresní soud Cheb

1) Seznam notářských úřadů notářů, kteří v obvodu tohoto soudu působí jako soudní
komisaři:
JUDr. Ing. Robert Koupšet
JUDr. Vladimíra Kutílková
JUDr. Helena Marková
Mgr. Iva Pánková
2) Způsob pověření jednotlivých soudních komisařů úkony v řízení o pozůstalosti.
Způsob pověřování je založen na časovém systému podle doby úmrtí zůstavitele.
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 jednom spisy 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.
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.
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.

Oddíl III:

Okresní soud Karlovy Vary

1) Seznam notářských úřadů notářů, kteří v obvodu tohoto soudu působí jako soudní
komisaři:
Mgr. Adéla Gabányiová
JUDr. Lucie Gabányiová
JUDr. Ing. Jan Svoboda
JUDr. Lenka Machová
JUDr. Jitka Tichá
JUDr. Josef Tichý - jmenovaný ukončí činnost k 31.3.2020 (je k tomuto dni na vlastní
žádost odvolán z funkce), jeho nástupce v době vyhotovení rozvrhu není znám, neboť
konkurz byl vyhlášen na 7.1.2020.
2) Způsob pověření jednotlivých soudních komisařů úkony v řízení o pozůstalosti.
Způsob pověřování je založen na časovém systému podle doby úmrtí zůstavitele.
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 jednom spisy 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.
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.
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 vykonávají soudní komisaři JUDr. Jitka Tichá a JUDr. Josef
Tichý činnost notáře jako společníci. Soudní komisař JUDr. Ing. Jan Svoboda
vykonává činnost notáře jako společník s JUDr. Danuší Svobodovou, notářkou
v Sokolově.

Oddíl IV:

Okresní soud Klatovy

1) Seznam notářských úřadů notářů, kteří v obvodu tohoto soudu působí jako soudní
komisaři:
JUDr. Vlastimil Heřman
JUDr. Irena Chocová
JUDr. Ivana Kozlová
JUDr. Marie Štanclová
Mgr. Hana Mičicová
2) Způsob pověření jednotlivých soudních komisařů úkony v řízení o pozůstalosti.
Způsob pověřování je založen na časovém systému podle doby úmrtí zůstavitele.
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 jednom spisy 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.
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.
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.

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
Mgr. Michal Šilhavý
uvolněný úřad po JUDr. Haně Sýkorové - jmenovaná ukončila činnost k 31.12.2019
(je k tomuto dni na vlastní žádost odvolána z funkce), a náhradníkem v úřadu je od
1.1.2020 jmenována JUDr. Julie Pokorná, notářka v Plzni; nástupce v úřadu po JUDr.
Haně Sýkorové v době rozvrhu není znám, byl podán návrh na zrušení tohoto úřadu
Ministerstvu spravedlnosti České republiky
2) Způsob pověření jednotlivých soudních komisařů úkony v řízení o pozůstalosti.
Způsob pověřování je založen na obvodovém systému.
Obvod okresního soudu je rozdělen na pět obvodů uvedených 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.
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.

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
________________________________________________________________________
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

Bohušov
Stará Huť
Štítov

Vlčice

Chynín
Měrčín
Přešín

Zahrádka
Železný Újezd

Jarov
Kotousov
Chocenický Újezd
Kbelnice

Zhůř

Nechanice

Planiny

Hořehledy
Lučiště
Lipnice
Struhaře

Těnovice
Vlkov
Záluží

Borovno
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

Chlumánky
Olešná

Svárkov

Žákava

Seznam měst a obcí, ve kterých je pověřována úkony v řízení o pozůstalosti JUDr. Hana
Sýkorová (uvolněný úřad)
Buková
Dobřany
Hradec
Honezovice
Chotěšov
Hoříkovice
Kotovice
Lisov
Lišiná
Merklín
Otěšice
Ptenín
Stod
Střelice
Ves Touškov
Zemětice
Vstiš

Šlovice
Hradišťany
Losiná
Mantov
Nový

Kloušov

Vodní Újezd

Týnec
Záluží

Lhota u Merklína

Újezdec
Lelov
Miřovice
Čelákovy

Chalupy

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

Lišice

Snopoušovy

Lažany

Přestavlky

Újezd
Chouzovy
Malinec
Mečkov
Zelené

Želčany
Nová Ves
Lužanská Nová Ves
Zelená Hora

Kucíny
Zastávka

Zálesí
Žerovice

Libákovice
Osek
Plevňov
Horušany

Vodokrty

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
uvolněný úřad po JUDr. Ivě Kocinové - jmenovaná ukončila činnost k 31.12.2019
(je k tomuto dni na vlastní žádost odvolána z funkce), a náhradníkem v úřadu je od
1.1.2020 jmenován JUDr. Josef Burda, notář v Plzni; nástupce v úřadu po JUDr.
Ivě Kocinové v době rozvrhu není znám, byl podán návrh na zrušení tohoto úřadu
Ministerstvu spravedlnosti České republiky.
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.
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 jednom spisy 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) 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.
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. 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
uvolněný úřad po JUDr. Janu Stránském - jmenovaný ukončil činnost k 30.6.2019 (byl
k tomuto dni na vlastní žádost odvolán z funkce), následně byl jmenován k 1.7.2019
náhradníkem v uvolněném úřadu v obvodu Okresního soudu Plzeň – sever; nástupce
v úřadu po JUDr. Janu Stránském v době vyhotovení rozvrhu není znám, byl podán
návrh na zrušení tohoto úřadu Ministerstvu spravedlnosti České republiky.
2) Způsob pověření jednotlivých soudních komisařů úkony v řízení o pozůstalosti.
Způsob pověřování je založen na obvodovém systému.
Obvod okresního soudu je rozdělen na pět obvodů uvedených 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.
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.

Seznam měst a obcí ve kterých je pověřována úkony v řízení o pozůstalosti Mgr. Ivana
Legová
Blatnice
Hněvnice
Kbelany
Líně
Lochousice

Nýřany
Plešnice
Přehýšov
Rochlov
Tlučná

Úherce
Vejprnice
Zbůch

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

Hromnice
Chrást
Kyšice
Ledce

Nadryby
Příšov
Třemošná
Zruč - Senec

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

Krsy
Kunějovice
Líšťany
Lité
Loza
Manětín
Nečtiny
Ostrov u Bezdružic
Pernarec

Pňovany
Štichovice
Úněšov
Úlice
Úterý
Všeruby
Zahrádka
Dýšina
Chotíkov

Seznam měst a obcí ve kterých je pověřován úkony v řízení o pozůstalosti JUDr. Jan
Stránský (uvolněný úřad)
Bílov
Bohy
Brodeslavy
Černíkovice
Dolní Hradiště
Hlince
Holovousy
Chříč
Kočín

Kopidlo
Kozojedy
Kožlany
Kralovice
Mladotice
Pastuchovice
Plasy
Potvorov
Slatina

Tis u Blatna
Velečín
Všehrdy
Vysoká Libyně
Výrov
Pláně
Žihle
Sedlec
Studená

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

Krašovice
Město Touškov
Mrtník
Myslinka
Nekmíř
Nevřeň
Obora
Rybnice

Tatiná
Trnová
Újezd nade Mží
Vochov
Žilov

Oddíl VIII:

Okresní soud Rokycany

1) Seznam notářských úřadů notářů, kteří v obvodu tohoto soudu působí jako soudní
komisaři:
JUDr. Ladislava Říhová
JUDr. Dana Šolková
Mgr. Pavla Bučková
2) Způsob pověření jednotlivých soudních komisařů úkony v řízení o pozůstalosti.
Způsob pověřování je založen na časovém systému podle doby úmrtí zůstavitele.
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 jednom spisy 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.
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.
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.

Oddíl IX:

Okresní soud Sokolov

1) Seznam notářských úřadů notářů, kteří v obvodu tohoto soudu působí jako soudní
komisaři:
JUDr. Otakar Pánek
JUDr. Danuše Svobodová
Mgr. Viktor Semaník
2) Způsob pověření jednotlivých soudních komisařů úkony v řízení o pozůstalosti.
Způsob pověřování je založen na časovém systému podle doby úmrtí zůstavitele.
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 jednom spisy 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.
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.
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 JUDr. Danuše Svobodová vykonává činnost notáře jako společník s
JUDr. Ing. Janem Svobodou, notářem v Karlových Varech.

Oddíl X:

Okresní soud Tachov
1) Seznam notářských úřadů notářů, kteří v obvodu tohoto soudu působí jako soudní
komisaři:
Mgr. Eva Vávrová
uvolněný úřad po Mgr. Miluši Pavlíkové - jmenovaná ukončila činnost k 31.12.2019
(je k tomuto dni na vlastní žádost odvolána z funkce), náhradníkem v úřadu je od
1.1.2020 jmenován Mgr. Michal Šilhavý, notář v Plzni; nástupce v úřadu po Mgr.
Miluši Pavlíkové v době vyhotovení rozvrhu není znám, do vyhlášeného konkurzu se
nepřihlásil žádný uchazeč, nový termín konkurzu se předpokládá koncem prvního
čtvrtletí roku 2020
2) Způsob pověření jednotlivých soudních komisařů úkony v řízení o pozůstalosti.
Způsob pověřování je založen na kombinaci obvodového a časového systému.
Obvod okresního soudu je primárně rozdělen na dva 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 obci Planá (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 zůstavitele počínaje
nejstarším datem a v případě shodných dat úmrtí abecedně podle příjmení zůstavitelů a
spisy 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 vždy tak, že jeden spis přidělí Mgr.
Miluši Pavlíkové a dva spisy Mgr. Evě Vávrové. První věc, ve které bude notář
v příslušném roce pověřován jako soudní komisař, bude přidělena podle abecedního
pořadí notářů. Úkony v řízení o dodatečném projednání pozůstalostí (dědictví) po
zůstavitelích s trvalým pobytem v obci Planá (včetně všech obecních částí), bude vždy
pověřen ten soudní komisař, který byl ve věci pověřen v předcházejícím řízení od
1.1.1993, 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. Zdeňka Pláničková, notářka v Plzni, vykonává činnost notáře
jako společník s Mgr. Evou Vávrovou.

Seznam měst a obcí ve kterých je pověřována úkony v řízení o pozůstalosti Mgr. Miluše
Pavlíková (uvolněný úřad)
Tachov
Biletín, Malý Rapotín, Mýto, Oldřichov, Světce, Velký Rapotín, Vítkov
Brod nad Tichou
Broumov
Ctiboř
Březí
Částkov
Maršovy Chody, Pernolec
Dlouhý Újezd
Halže
Branka, Horní Výšina, Svobodka
Hošťka
Žebráky
Chodová Planá
Boněnov, Dolní Kramolín, Holubín, Hostíčkov, Michalovy Hory, Pístov,
Výškov
Chodský Újezd
Dolní Jadruž, Horní Jadruž, Nahý Újezdec, Neblažov, Štokov, Žďár
Kočov
Janov, Klíčov, Ústí
Lesná
Háje, Písařova Vesce, Stará Knížecí Huť
Lestkov
Domaslav, Hanov, Stan, Vrbice u Bezdružic, Vysoké Jamné
Lom u Tachova
Milíře
Zadní Milíře
Obora
Dolní Výšina
Planá (společně s Mgr. Evou Vávrovou, viz. výše)
Křínov, Kříženec, Otín, Pavlovice, Svahy, Týnec, Vížka, Vysoké Sedliště, Zliv

Přimda
Kundratice, Malé Dvorce, Málkov, Mlýnec, Rájov, Třískolupy, Újezd pod
Přimdou, Velké Dvorce
Rozvadov
Diana, Milíře, Nové Domky, Rozcestí, Svatá Kateřina
Staré Sedliště
Labuť, Mchov, Nové Sedliště, Úšava
Staré Sedlo
Darmyšl, Racov,
Stráž
Bernartice, Bonětice, Bonětičky, Borek, Dehetná, Jadruž, Olešná, Souměř,
Strachovice, Valcha
Studánka
Tisová
Hlinné, Jemnice, Kumpolec, Lhotka, Trnová
Třemešné
Bezděkov, Dubec, Nová Ves, Pavlíkov
Zadní Chodov
Kyjov

Seznam měst a obcí ve kterých je pověřována úkony v řízení o pozůstalosti Mgr. Eva
Vávrová
Benešovice
Bezdružice
Dolní Polžice, Horní Polžice, Kamýk, Kohoutov, Křivce, Pačín, Řešín, Zhořec
Bor
Bezděkov, Boječnice, Borovany, Čečkovice, Damnov, Doly, Hlupenov, Holostřevy,
Kosov, Kurojedy, Lhota, Lužná, Málkovice, Malovice, Muckov, Nová Hospoda, Nový
Dvůr, Ostrov, Skviřín, Velká Ves, Vysočany
Cebiv
Bezemín
Černošín
Krásné Údolí, Lažany, Lhota, Ostrovce, Pytlov, Třebel, Víchov, Záhoří
Erpužice
Blahousty, Malovice
Horní Kozolupy
Očín, Slavice, Strahov
Kladruby
Brod u Stříbra, Láz, Milevo, Pozorka, Tuněchody, Vrbice u Stříbra
Kokašice
Čeliv, Krasíkov, Lomy
Konstantinovy Lázně
Břetislav, Dlouhé Hradiště, Nová Ves, Okrouhlé Hradiště, Poloučany, Potín
Kostelec
Lšelín, Nedražice, Ostrov u Stříbra, Popov, Vrhaveč
Kšice
Lomnička
Olbramov
Kořen, Zádub
Ošelín
Dolní Plezom, Horní Plezom, Lobzy
Planá (společně s Mgr. Pavlíkovou, viz. výše)
Křínov, Kříženec, Otín, Pavlovice, Svahy, Týnec, Vížka, Vysoké Sedliště, Zliv

Prostiboř
Kopec, Telice
Skapce
Krtín, Zálezly
Stříbro
Jezerce, Lhota u Stříbra, Lom u Stříbra, Milíkov, Otročín, Těchlovice
Sulislav
Svojšín
Holyně, Nynkov, Řebří
Sytno
Trpísty
Sviňomazy
Únehle
Vranov
Svinná
Záchlumí
Zhoř

