Mgr. Pavel Halama, notář v Jičíně
OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ČINNOSTI NOVÉHO NOTÁŘE
V JIČÍNĚ
Oznamuji Vám, že dne 1. 1. 2017 jsem byl jmenován notářem uvolněného notářského úřadu v obvodu
Okresního soudu v Jičíně, se sídlem v Jičíně, po panu Lubomíru Pilařovi
Kontakty:
•
Sídlo kanceláře: Jičín, Tylova č. p. 29, PSČ 506 01
•
•
•

Telefon: 604 722 411
E-mail: info@notar-halama.cz
ID DS: ihx49yw

Notářská kancelář

Úřední hodiny:
Pondělí
7:00 – 12:00
13:00 - 15:00
Úterý
7:00 – 12:00
13:00 - 15:00
Středa
7:00 – 12:00
13:00 - 15:00
Čtvrtek
7:00 – 12:00
13:00 - 15:00
Pátek
7:00 – 12:00
13:00 - 14:00
Kancelář notáře se nachází v 1. patře v budově bývalého Domu
odborových služeb naproti restauraci Na Růžku u tzv. „myší
díry“
Provedení notářského úkonu lze v případě potřeby
předem objednat i na dobu mimo úřední hodiny
nebo mimo notářskou kancelář.
Notářské služby:
•
činnost v rámci řízení o dědictví
•

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Okresní soud

BUS

sepisování notářských zápisů o právních úkonech (kupních, darovacích, směnných smluv (včetně
zastupování ve správním řízení před příslušným katastrálním úřadem ohledně vkladu či záznamu
práv), smlouvy o půjčce, úprava společného jmění manželů - zúžení či rozšíření jeho rozsahu,
předmanželské smlouvy, založení společností (akciová společnost, společnost s ručením omezeným a
další), závěti, listiny o vydědění, notářské zápisy se svolením k vykonatelnosti, sepisování zástavních
smluv atd.)
sepisování notářských zápisů o osvědčení právně významných skutečností a prohlášení, a služby s tím
spojené (osvědčení průběhů valných hromad a schůzí právnických osob, schůze společenství vlastníků
jednotek, sepisování notářských zápisů o rozhodnutí orgánu právnické osoby)
poskytování právní pomoci
úkony notáře v Rejstříku zástav
přijímání listin do notářské úschovy
přijímání listin a peněz do úschovy za účelem jejich vydání dalším osobám
provádění legalizace (ověření podpisu)
provádění vidimace (ověření shody opisu s listinou)
správa majetku a zastupování v této souvislosti
provádění identifikace osob podle zvláštního zákona
vyhotovování výstupů z informačního systému veřejné správy (výpisy z katastru nemovitostí, výpisy z
obchodního rejstříku, výpisy z rejstříku trestů, výpisy bodového hodnocení řidičů, výpisy z
živnostenského rejstříku, výpisy z insolvenčního rejstříku atd.)
úkony kontaktního místa Czechpoint
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