Městský

soud v Praze

Spálená 6/2, 112 16 Praha 2

Rozvrh
pověřování notářů úkony v řízení o pozůstalosti pro obvod
Městského soudu v Praze na rok 2021

Změna č. 5
(se změnou v oddílu V. a VII.) – účinnost od 17. 11. 2021

-1Oddíl I.

Obvodní soud pro Prahu l

a/ Notáři působící jako soudní komisaři v obvodu soudu
JUDr. Petr Hochman
JUDr. Roman Hochman
JUDr. Bohdan Hallada
JUDr. Jarmila Humpolcová
JUDr. Miroslav Novák
JUDr. Lucie Vaňková
b) Způsob pověřování jednotlivých soudních komisařů úkony v řízení o pozůstalosti

Při pověřování se vychází z data narození zůstavitele takto:
zůstavitelé narození
aa/

JUDr. Petr Hochman

v lednu a únoru každého roku

JUDr. Roman Hochman

v březnu a dubnu každého roku

JUDr. Bohdan Hallada

v květnu a červnu každého roku

JUDr. Jarmila Humpolcová

v červenci a srpnu každého roku

JUDr. Miroslav Novák

v září a říjnu každého roku

JUDr. Lucie Vaňková

v listopadu a prosinci každého roku

bb/ V souvisejících řízeních o pozůstalosti po dvou či více zůstavitelích je pro pověření konkrétního
soudního komisaře rozhodující datum narození nejstaršího zůstavitele.
cc/ Pro vyřizování dožádání či dodatečné projednání pozůstalosti je způsob přidělování dán rovněž
datem narození zůstavitele.
dd/ V případě, že datum narození zůstavitele není známo, vychází se při pověření stejným způsobem
jako v ad aa/ z data jeho úmrtí.

- 1/a Oddíl I.

Obvodní soud pro Prahu l

c/ Označení notáře, který bude pověřen provedením úkonů jako soudní komisař namísto notáře,
kterému bylo toto pověření zrušeno, který byl vyloučen z provedení úkonů soudního komisaře či
pokud byla nařízena výměna tohoto notáře jako soudního komisaře:
- místo notáře JUDr. Petra Hochmana

- notář
JUDr. Roman Hochman

- místo notáře JUDr. Romana Hochmana

- notář
JUDr. Bohdan Hallada

- místo notáře JUDr. Bohdana Hallady

- notářka
JUDr. Jarmila Humpolcová

- místo notářky JUDr. Jarmily Humpolcové

- notář
JUDr. Miroslav Novák

- místo notáře JUDr. Miroslava Nováka

- notářka
JUDr. Lucie Vaňková

- místo notářky JUDr. Lucie Vaňkové

- notář
JUDr. Petr Hochman

d/ Označení notáře-společníka, vykonává-li soudní komisař činnost notáře jako společník:
JUDr. Miroslav Novák - notář společník JUDr. Jiřího Svobody (OS pro Prahu 5)
JUDr. Bohdan Hallada - notář společník Mgr. Františka Novotného (OS pro Prahu 4)

-2Oddíl II.

Obvodní soud pro Prahu 2

a/ Notáři působící jako soudní komisaři v obvodu soudu
JUDr. Zuzana Procházková
Mgr. Nikola Slavík
Mgr. Lukáš Valigura
JUDr. František Bouček, Ph.D.
b) Způsob pověřování jednotlivých soudních komisařů úkony v řízení o pozůstalosti

Při pověřování se vychází z data narození zůstavitele takto:

zůstavitelé narození
aa/

JUDr. Zuzana Procházková

v 1. čtvrtletí každého roku

Mgr. Nikola Slavík

v 2. čtvrtletí každého roku

Mgr. Lukáš Valigura

v 3. čtvrtletí každého roku

JUDr. František Bouček, Ph.D.

v 4. čtvrtletí každého roku

bb/ V souvisejících řízeních o pozůstalosti po dvou či více zůstavitelích je pro pověření konkrétního
soudního komisaře rozhodující datum narození nejstaršího zůstavitele.
cc/ Pro vyřizování dožádání či dodatečné projednání pozůstalosti je způsob přidělování dán rovněž
datem narození zůstavitele.
dd/ V případě, že datum narození zůstavitele není známo, vychází se při pověření stejným způsobem
jako v ad aa/ z data jeho úmrtí.

- 2/a Oddíl II.

Obvodní soud pro Prahu 2

c/ Označení notáře, který bude pověřen provedením úkonů jako soudní komisař namísto notáře,
kterému bylo toto pověření zrušeno, který byl vyloučen z provedení úkonů soudního komisaře či
pokud byla nařízena výměna tohoto notáře jako soudního komisaře:
- místo notářky JUDr. Zuzany Procházkové

- notář
Mgr. Nikola Slavík

- místo notáře Mgr. Nikoly Slavíka

- notář
Mgr. Lukáš Valigura

- místo notáře Mgr. Lukáše Valigury

- notář
JUDr. František Bouček, Ph.D.

- místo notáře JUDr. Františka Boučka, Ph.D.

- notářka
JUDr. Zuzana Procházková

d/ Označení notáře-společníka, vykonává-li soudní komisař činnost notáře jako společník:
JUDr. Zuzana Procházková – notář společník JUDr. Aleny Procházkové (OS pro Prahu 5)
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Obvodní soud pro Prahu 3

a/ Notáři působící jako soudní komisaři v obvodu soudu
JUDr. Iva Šídová
Mgr. Erik Mrzena
Mgr. Radim Neubauer
JUDr. Markéta Menclerová
Mgr. Štěpán Štancl, LL.M.
b) Způsob pověřování jednotlivých soudních komisařů úkony v řízení o pozůstalosti

Při pověřování se vychází z data narození zůstavitele t a k t o :

zůstavitelé narození
aa/

JUDr. Iva Šídová

l. - 6. v měsíci a 31. 1. každého roku

Mgr. Erik Mrzena

7. – 12. v měsíci a 31. 3. každého roku

Mgr. Radim Neubauer

13. - 18. v měsíci a 31. 5. každého roku

JUDr. Markéta Menclerová

19. - 24. v měsíci a 31. 7. každého roku

Mgr. Štěpán Štancl, LL.M.

25. - 30. v měsíci a dále 31. 8., 31. 10. a 31. 12.
každého roku

bb/ V souvisejících řízeních o pozůstalosti po dvou či více zůstavitelích je pro pověření konkrétního
soudního komisaře rozhodující datum narození nejstaršího zůstavitele.
cc/ Pro vyřizování dožádání či dodatečné projednání pozůstalosti je způsob přidělování dán rovněž
datem narození zůstavitele.
dd/ V případě, že datum narození zůstavitele není známo, vychází se při pověření stejným způsobem
jako v ad aa/ z data jeho úmrtí.

- 3/a –
Oddíl III.

Obvodní soud pro Prahu 3

c/ Označení notáře, který bude pověřen provedením úkonů jako soudní komisař namísto notáře,
kterému bylo toto pověření zrušeno, který byl vyloučen z provedení úkonů soudního komisaře či
pokud byla nařízena výměna tohoto notáře jako soudního komisaře:

- místo notářky JUDr. Ivy Šídové

- notář
Mgr. Erik Mrzena

- místo notáře Mgr. Erika Mrzeny

- notář
Mgr. Radim Neubauer

- místo notáře Mgr. Radima Neubauera

- notářka
JUDr. Markéta Menclerová

- místo notářky JUDr. Markéty Menclerové

- notář
Mgr. Štěpán Štancl, LL.M.

- místo notáře Mgr. Štěpána Štancla, LL.M.

- notářka
JUDr. Iva Šídová
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Oddíl IV.

Obvodní soud pro Prahu 4
a/ Notáři působící jako soudní komisaři v obvodu soudu
JUDr. Václava Dvořáková
JUDr. Ing. Ondřej Klička
Mgr. Markéta Káninská
Mgr. František Novotný
Mgr. Šárka Tlášková
JUDr. Dana Skružná

Mgr. Šárka Matějčková
Mgr. Šárka Sýkorová
Mgr. Jana Rybářová
Mgr. Petr Oulík
JUDr. Petra Habartová
JUDr. Miloslav Peterka

b) Způsob pověřování jednotlivých soudních komisařů úkony v řízení o pozůstalosti

Při pověřování se vychází z data narození zůstavitele takto:
zůstavitelé narození
aa/

JUDr. Václava Dvořáková
JUDr. Ing. Ondřej Klička
Mgr. Markéta Káninská
Mgr. František Novotný
Mgr. Šárka Tlášková
JUDr. Dana Skružná
Mgr. Šárka Matějčková
Mgr. Šárka Sýkorová
Mgr. Jana Rybářová
Mgr. Petr Oulík
JUDr. Petra Habartová
JUDr. Miloslav Peterka

v lednu
v únoru
v březnu
v dubnu
v květnu
v červnu
v červenci
v srpnu
v září
v říjnu
v listopadu
v prosinci

každého roku
každého roku
každého roku
každého roku
každého roku
každého roku
každého roku
každého roku
každého roku
každého roku
každého roku
každého roku

bb/ V souvisejících řízeních o pozůstalosti po dvou či více zůstavitelích je pro pověření konkrétního
soudního komisaře rozhodující datum narození nejstaršího zůstavitele.
cc/ Pro vyřizování dožádání či dodatečné projednání pozůstalosti je způsob přidělování dán rovněž
datem narození zůstavitele.
dd/ V případě, že datum narození zůstavitele není známo, vychází se při pověření stejným způsobem
jako v ad aa/ z data jeho úmrtí.

- 4/a –

Oddíl IV.

Obvodní soud pro Prahu 4

c/ Označení notáře, který bude pověřen provedením úkonů jako soudní komisař namísto notáře,
kterému bylo toto pověření zrušeno, který byl vyloučen z provedení úkonů soudního komisaře či
pokud byla nařízena výměna tohoto notáře jako soudního komisaře:
- místo notářky JUDr. Václavy Dvořákové
- místo notáře JUDr. Ing. Ondřeje Kličky
- místo notářky Mgr. Markéty Káninské
- místo notáře Mgr. Františka Novotného
- místo notářky Mgr. Šárky Tláškové
- místo notářky JUDr. Dany Skružné
- místo notářky Mgr. Šárky Matějčkové
- místo notářky Mgr. Šárky Sýkorové
- místo notářky Mgr. Jany Rybářové
- místo notáře Mgr. Petra Oulíka
- místo notářky JUDr. Petry Habartové
- místo notáře JUDr. Miloslava Peterky

- notář
JUDr. Ing. Ondřej Klička
- notářka
Mgr. Markéta Káninská
- notář
Mgr. František Novotný
- notářka
Mgr. Šárka Tlášková
- notářka
JUDr. Dana Skružná
- notářka
Mgr. Šárka Matějčková
- notářka
Mgr. Šárka Sýkorová
- notářka
Mgr. Jana Rybářová
- notář
Mgr. Petr Oulík
- notářka
JUDr. Petra Habartová
- notář
JUDr. Miloslav Peterka
- notářka
JUDr. Václava Dvořáková

d/ Označení notáře-společníka, vykonává-li soudní komisař činnost notáře jako společník:
JUDr. Miloslav Peterka

- notář společník JUDr. Miluše Peterkové (OS pro Prahu 9)
a Mgr. Štěpána Nývlta (OS pro Prahu 10)

Mgr. František Novotný

- notář společník JUDr. Bohdana Hallady (OS pro Prahu 1)

Mgr. Jana Rybářová

- notář společník JUDr. Martina Krčmy (OS pro Prahu 6),
JUDr. Radima Drášila (OS Praha – východ)

Mgr. Markéta Káninská

- notář společník Mgr. Kláry Svobodové (OS Praha – západ)

-5Oddíl V.

Obvodní soud pro Prahu 5
a/ Notáři působící jako soudní komisaři v obvodu soudu
JUDr. Aleš Březina
JUDr. Tereza Ouzká
Mgr. Jakub Straděj
JUDr. Lenka Leszay, Ph.D.
Mgr. Eva Králová
Mgr. Martin Diviš, LL.B.
(náhradník za Mgr. Václava Vodu)
JUDr. Alena Procházková
JUDr. Jiří Svoboda
b) Způsob pověřování jednotlivých soudních komisařů úkony v řízení o pozůstalosti

Při pověřování se vychází z data narození zůstavitele takto:
zůstavitelé narození

aa/

JUDr. Aleš Březina

1., 2., 3. v měsíci a 12. 1. až 12. 10. každého roku

Mgr. Jakub Straděj

4., 5., 6. v měsíci a 7. 1. až 7. 10. každého roku

Mgr. Eva Králová
8., 9., 10. v měsíci a 11. 1. až 11. 10. každého roku
(náhradník za Mgr. Václava Vodu)
JUDr. Alena Procházková

13., 14., 15. v měsíci a 30. 1. až 30. 11. každého roku

JUDr. Tereza Ouzká

16., 17., 18. v měsíci a 31. 1. až 31. 12. každého roku
28. 12., 29. 12., 30. 12. každého roku

JUDr. Lenka Leszay, Ph.D.

19., 20., 21. v měsíci a 7. 11., 7. 12., 11. 11., 11. 12., 12. 11.,
12. 12., 28. 11. každého roku

Mgr. Martin Diviš, LL.B.

25., 26., 27. v měsíci a 28. 1. až 28. 10. každého roku

JUDr. Jiří Svoboda

22., 23., 24. v měsíci a 29. 1. až 29. 11. každého roku

bb/ V souvisejících řízeních o pozůstalosti po dvou či více zůstavitelích je pro pověření konkrétního
soudního komisaře rozhodující datum narození nejstaršího zůstavitele.
cc/ Pro vyřizování dožádání či dodatečné projednání pozůstalosti je způsob přidělování dán rovněž
datem narození zůstavitele.
dd/ V případě, že datum narození zůstavitele není známo, vychází se při pověření stejným způsobem
jako v ad aa/ z data jeho úmrtí.

- 5a Oddíl V.

Obvodní soud pro Prahu 5

c/ Označení notáře, který bude pověřen provedením úkonů jako soudní komisař namísto notáře,
kterému bylo toto pověření zrušeno, který byl vyloučen z provedení úkonů soudního komisaře či
pokud byla nařízena výměna tohoto notáře jako soudního komisaře:
- místo notáře JUDr. Aleše Březiny
- místo notáře Mgr. Jakuba Straděje

- notář
Mgr. Jakub Straděj
- notář
Mgr. Eva Králová
(náhradník za Mgr. Václava Vodu)

- místo notářky Mgr. Evy Králové
(náhradník za Mgr. Václava Vodu)

- notářka
JUDr. Alena Procházková

- místo notářky JUDr. Aleny Procházkové

- notářka
JUDr. Tereza Ouzká
- notářka
JUDr. Lenka Leszay, Ph.D.
- notář
Mgr. Martin Diviš, LL.B.
- notář
JUDr. Jiří Svoboda
- notář
JUDr. Aleš Březina

- místo notářky JUDr. Terezy Ouzké
- místo notářky JUDr. Lenky Leszay, Ph.D.
- místo notáře Mgr. Martina Diviše, LL.B.
- místo notáře JUDr. Jiřího Svobody

d/ Označení notáře-společníka, vykonává-li soudní komisař činnost notáře jako společník:
JUDr. Jiří Svoboda

- notář společník JUDr. Miroslava Nováka (OS pro Prahu 1)

JUDr. Alena Procházková

- notář společník JUDr. Zuzany Procházkové (OS pro Prahu 2)
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Obvodní soud pro Prahu 6
a/ Notáři působící jako soudní komisaři v obvodu soudu

Mgr. Naděžda Alšová
JUDr. Ivana Krušková
Mgr. Jana Večerníková
JUDr. Martin Krčma
Mgr. Olga Spoustová

Mgr. Alexandra Červová
Mgr. Jan Hejtmánek
JUDr. Jan Krůta
JUDr. Blanka Čechová

b) Způsob pověřování jednotlivých soudních komisařů úkony v řízení o pozůstalosti
Při pověřování se vychází z data narození zůstavitele takto:

zůstavitelé narození
aa/ Mgr. Naděžda Alšová 1.-3. v měsíci a 27.6., 27.7., 27.8., 27.9., 27.10. každého roku
JUDr. Ivana Krušková 4.-6. v měsíci a 7.1., 7.2., 7.3., 7.4., 7.5. každého roku
Mgr. Jana Večerníková 9.-11. v měsíci a 8.7., 8.8., 8.9., 8.10., 8.11. každého roku
JUDr. Martin Krčma
12.-14. v měsíci a 8.2., 8.3., 8.4., 8.5., 8.6. každého roku
Mgr. Olga Spoustová
15.-17. v měsíci a 8.12. každého roku
Mgr. Alexandra Červová 18.-20. v měsíci a 7.9., 7.10., 7.11., 7.12., 8.1. každého roku
Mgr. Jan Hejtmánek
21.-23. v měsíci a 27.11., 27.12., 7.6., 7.7., 7.8. každého roku
JUDr. Jan Krůta
24.-26. v měsíci a 27.1., 27.2., 27.3., 27.4., 27.5. každého roku
JUDr. Blanka Čechová 28.-31. v měsíci každého roku
bb/ V souvisejících řízeních o pozůstalosti po dvou či více zůstavitelích je pro pověření konkrétního
soudního komisaře rozhodující datum narození nejstaršího zůstavitele.
cc/ Pro vyřizování dožádání či dodatečné projednání pozůstalosti je způsob přidělování dán rovněž
datem narození zůstavitele.
dd/ V případě, že datum narození zůstavitele není známo, vychází se při pověření stejným způsobem
jako v ad aa/ z data jeho úmrtí.

- 6/a Oddíl VI.

Obvodní soud pro Prahu 6

c/ Označení notáře, který bude pověřen provedením úkonů jako soudní komisař namísto notáře,
kterému bylo toto pověření zrušeno, který byl vyloučen z provedení úkonů soudního komisaře či
pokud byla nařízena výměna tohoto notáře jako soudního komisaře:
- místo notářky Mgr. Naděždy Alšové
- místo notářky JUDr. Ivany Kruškové
- místo notářky Mgr. Jany Večerníkové
- místo notáře JUDr. Martina Krčmy
- místo notářky Mgr. Olgy Spoustové
- místo notářky Mgr. Alexandry Červové
- místo notáře Mgr. Jana Hejtmánka
- místo notáře JUDr. Jana Krůty
- místo notářky JUDr. Blanky Čechové

- notářka
JUDr. Ivana Krušková
- notářka
Mgr. Jana Večerníková
- notář
JUDr. Martin Krčma
- notářka
Mgr. Olga Spoustová
- notářka
Mgr. Alexandra Červová
- notář
Mgr. Jan Hejtmánek
- notář
JUDr. Jan Krůta
- notářka
JUDr. Blanka Čechová
- notářka
Mgr. Naděžda Alšová

d/ Označení notáře-společníka, vykonává-li soudní komisař činnost notáře jako společník:
JUDr. Martin Krčma

- notář společník JUDr. Radima Drášila (OS Praha – východ)
Mgr. Jany Rybářové (OS pro Prahu 4)
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Obvodní soud pro Prahu 7
a/ Notáři působící jako soudní komisaři v obvodu soudu

Mgr. Eva Králová
JUDr. Ing. Vanda Pirková
Mgr. Gajané Rejzková
Mgr. Karel Uhlíř
b) Způsob pověřování jednotlivých soudních komisařů úkony v řízení o pozůstalosti

Při pověřování se vychází z data narození zůstavitele takto:
zůstavitelé narození
aa/

Mgr. Eva Králová

v 1. čtvrtletí každého roku

JUDr. Ing. Vanda Pirková

v 2. čtvrtletí každého roku

Mgr. Gajané Rejzková

v 3. čtvrtletí každého roku

Mgr. Karel Uhlíř

v 4. čtvrtletí každého roku

bb/ V souvisejících řízeních o pozůstalosti po dvou či více zůstavitelích je pro pověření konkrétního
soudního komisaře rozhodující datum narození nejstaršího zůstavitele.
cc/ Pro vyřizování dožádání či dodatečné projednání pozůstalosti je způsob přidělování dán rovněž
datem narození zůstavitele.
dd/ V případě, že datum narození zůstavitele není známo, vychází se při pověření stejným způsobem
jako v ad aa/ z data jeho úmrtí.

- 7/a Oddíl VII.
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c/ Označení notáře, který bude pověřen provedením úkonů jako soudní komisař namísto notáře,
kterému bylo toto pověření zrušeno, který byl vyloučen z provedení úkonů soudního komisaře či
pokud byla nařízena výměna tohoto notáře jako soudního komisaře:
- místo notářky Mgr. Evy Králové
- místo notářky JUDr. Ing. Vandy Pirkové
- místo notářky Mgr. Gajané Rejzkové
- místo notáře Mgr. Karla Uhlíře

- notářka
JUDr. Ing. Vanda Pirková
- notářka
Mgr. Gajané Rejzková
- notář
Mgr. Karel Uhlíř
- notářka
Mgr. Eva Králová

d/ Označení notáře-společníka, vykonává-li soudní komisař činnost notáře jako společník:

-8Oddíl VIII.

Obvodní soud pro Prahu 8

a/ Notáři působící jako soudní komisaři v obvodu soudu
JUDr. Ing. Michael Sáblík
Mgr. Michaela Oswaldová
JUDr. Ilona Remešová
Mgr. Šárka Zwierzynová
JUDr. Eva Krejcarová
b) Způsob pověřování jednotlivých soudních komisařů úkony v řízení o pozůstalosti
Při pověřování se vychází z data narození zůstavitele takto:
zůstavitelé narození
aa/

JUDr. Ing. Michael Sáblík
Mgr. Michaela Oswaldová

1. - 6. v měsíci a 31. 1., 31. 7. a 31. 12.
každého roku
7. – 12. v měsíci každého roku

JUDr. Ilona Remešová

13. - 18. v měsíci a 31. 3. a 31. 8. každého roku

Mgr. Šárka Zwierzynová

19. - 24. v měsíci každého roku

JUDr. Eva Krejcarová

25. - 30. v měsíci a 31. 5. a 31. 10. každého
roku

bb/ V souvisejících řízeních o pozůstalosti po dvou či více zůstavitelích je pro pověření konkrétního
soudního komisaře rozhodující datum narození nejstaršího zůstavitele.
cc/ Pro vyřizování dožádání či dodatečné projednání pozůstalosti je způsob přidělování dán rovněž
datem narození zůstavitele.
dd/ V případě, že datum narození zůstavitele není známo, vychází se při pověření stejným způsobem
jako v ad aa/ z data jeho úmrtí.

- 8/a Oddíl VIII.
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c/ Označení notáře, který bude pověřen provedením úkonů jako soudní komisař namísto notáře,
kterému bylo toto pověření zrušeno, který byl vyloučen z provedení úkonů soudního komisaře či
pokud byla nařízena výměna tohoto notáře jako soudního komisaře:
- místo notáře JUDr. Ing. Michaela Sáblíka
- místo notářky Mgr. Michaely Oswaldové
- místo notářky JUDr. Ilony Remešové
- místo notářky Mgr. Šárky Zwierzynové
- místo notářky JUDr. Evy Krejcarové

- notářka
Mgr. Michaela Oswaldová
- notářka
JUDr. Ilona Remešová
- notářka
Mgr. Šárka Zwierzynová
- notářka
JUDr. Eva Krejcarová
- notář
JUDr. Ing. Michael Sáblík

-9Oddíl IX.
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a/ Notáři působící jako soudní komisaři v obvodu soudu
JUDr. Miluše Peterková
Mgr. Soňa Glazarová
JUDr. Věra Sáblíková
JUDr. Ivan Ertelt
JUDr. Sylva Kotrbová
b) Způsob pověřování jednotlivých soudních komisařů úkony v řízení o pozůstalosti
Při pověřování se vychází z data narození zůstavitele takto:
zůstavitelé narození
aa/

JUDr. Miluše Peterková

1. - 6. v měsíci a 31. 1. každého roku

Mgr. Soňa Glazarová

7. - 12. v měsíci a 31. 3. každého roku

JUDr. Věra Sáblíková

13. - 18. v měsíci a 31. 5. každého roku

JUDr. Ivan Ertelt

19. - 24. v měsíci a 31. 7. každého roku

JUDr. Sylva Kotrbová

25. - 30. v měsíci a 31. 8., 31. 10. a 31. 12. každého
roku

bb/ V souvisejících řízeních o pozůstalosti po dvou či více zůstavitelích je pro pověření konkrétního
soudního komisaře rozhodující datum narození nejstaršího zůstavitele.
cc/Pro vyřizování dožádání či dodatečné projednání pozůstalosti je způsob přidělování dán rovněž
datem narození zůstavitele.
dd/V případě, že datum narození zůstavitele není známo, vychází se při pověření stejným způsobem
jako v ad aa/ z data jeho úmrtí.

- 9/a –
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c/ Označení notáře, který bude pověřen provedením úkonů jako soudní komisař namísto notáře,
kterému bylo toto pověření zrušeno, který byl vyloučen z provedení úkonů soudního komisaře či
pokud byla nařízena výměna tohoto notáře jako soudního komisaře:

- místo notářky JUDr. Miluše Peterkové
- místo notářky Mgr. Soni Glazarové
- místo notářky JUDr. Věry Sáblíkové
- místo notáře JUDr. Ivana Ertelta
- místo notářky JUDr. Sylvy Kotrbové

- notářka
Mgr. Soňa Glazarová
- notářka
JUDr. Věra Sáblíková
- notář
JUDr. Ivan Ertelt
- notářka
JUDr. Sylva Kotrbová
- notářka
JUDr. Miluše Peterková

d/ Označení notáře-společníka, vykonává-li soudní komisař činnost notáře jako společník:
JUDr. Miluše Peterková - notář společník JUDr. Miloslava Peterky (OS pro Prahu 4)
- notář společník Mgr. Štěpána Nývlta (OS pro Prahu 10)

- 10 Oddíl X.

Obvodní soud pro Prahu 10
a/ Notáři působící jako soudní komisaři v obvodu soudu
Mgr. Šimon Klein
JUDr. Jaroslava Voclová
Mgr. Martin Říha
Mgr. Štěpán Nývlt
JUDr. Daniela Anderson, Ph.D.

JUDr. Věra Dundová
JUDr. Jana Zangiová
JUDr. Ing. Martin Muzikář
JUDr. Lucie Foukalová

b) Způsob pověřování jednotlivých soudních komisařů úkony v řízení o pozůstalosti
Při pověřování se vychází z data narození zůstavitele takto:

zůstavitelé narození
aa/ Mgr. Šimon Klein
1.-3. v měsíci a 16.1., 16.2.,16.3.,16.4. a 31.1.každého roku
JUDr. Jaroslava Voclová 5.- 7. v měsíci a 16.5.,16.6.,16.7.,16.8. a 31.3. každého roku
Mgr. Martin Říha
9.- 11. v měsíci a 16.9.,16.10.,16.11,16.12.a 31.5. každého roku
Mgr. Štěpán Nývlt
13.-15. v měsíci a 20.1.,20.2., 20.3.,20.4. a 31.7. každého roku
JUDr. Daniela Anderson 17.-19. v měsíci a 20.5.,20.6., 20.7.,20.8. a 31.8. každého roku
JUDr. Věra Dundová
21. - 23. v měsíci a 20.9.,20.10.,20.11.a 20. 12. každého roku
JUDr. Jana Zangiová
24.-26. v měsíci a 27.1.,27.2.,27.3.,27.4.a 31.10. každého roku
JUDr. Ing. Martin Muzikář 28.-30. v měsíci a 27.5.,27.6.,27.7.,27.8.a 31.12. každého roku
JUDr. Lucie Foukalová 4.,8.,12. v měsíci a 27.9., 27. 10., 27. 11. a 27.12. každého roku
bb/ V souvisejících řízeních o pozůstalosti po dvou či více zůstavitelích je pro pověření konkrétního
soudního komisaře rozhodující datum narození nejstaršího zůstavitele.
cc/ Pro vyřizování dožádání či projednání pozůstalosti je způsob přidělování dán rovněž datem
narození zůstavitele.
dd/ V případě, že datum narození zůstavitele není známo, vychází se při pověření stejným způsobem
jako v ad aa/ z data jeho úmrtí.

- 10/a Oddíl X.
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c/ Označení notáře, který bude pověřen provedením úkonů jako soudní komisař namísto notáře,
kterému bylo toto pověření zrušeno, který byl vyloučen z provedení úkonů soudního komisaře či
pokud byla nařízena výměna tohoto notáře jako soudního komisaře:
- místo notáře Mgr. Šimona Kleina
- místo notářky JUDr. Jaroslavy Voclové
- místo notáře Mgr. Martina Říhy
- místo notáře Mgr. Štěpána Nývlta
- místo notářky JUDr. Daniely Anderson, Ph.D.
- místo notářky JUDr. Věry Dundové
- místo notářky JUDr. Jany Zangiové
- místo notáře JUDr. Ing. Martina Muzikáře
- místo notářky JUDr. Lucie Foukalové

- notářka
JUDr. Jaroslava Voclová
- notář
Mgr. Martin Říha
- notář
Mgr. Štěpán Nývlt
- notářka
JUDr. Daniela Anderson, Ph.D.
- notářka
JUDr. Věra Dundová
- notářka
JUDr. Jana Zangiová
- notář
JUDr. Ing. Martin Muzikář
- notářka
JUDr. Lucie Foukalová
- notář
Mgr. Šimon Klein

d/ Označení notáře-společníka, vykonává-li soudní komisař činnost notáře jako společník:
JUDr. Věra Dundová – notář společník JUDr. Svatopluka Procházky (OS Praha – východ)
Mgr. Štěpán Nývlt – notář společník JUDr. Miluše Peterkové (OS pro Prahu 9)
a JUDr. Miloslava Peterky (OS pro Prahu 4)

