SPRÁVNÍ ÚSEK - pracoviště Ústí nad Labem
Soudní
odd.

Věci

Obor a vymezení působnosti

15

A

1) Rozhodování ve věcech podle § 4/1, 2 z. č.
150/2002 Sb. ve věcech, kde prvostupňový správní orgán
nebo jeho územní pracoviště má sídlo v obvodu
Ústeckého kraje, s výjimkou věcí, které rozhoduje
specializovaný samosoudce dle § 31/2 z. č. 150/2002 Sb.,
rozhodování ve věcech, kde zvláštní zákon stanoví místní
příslušnost krajského soudu podle sídla, bydliště nebo
pobytu žalobce a žalobce má sídlo, bydliště nebo pobyt
v obvodu Ústeckého kraje.

Af
Ad

Předseda senátu
Samosoudce
Zástupce
JUDr. Markéta Lehká, Ph.D.
1. Mgr. Václav Trajer
2. JUDr. Petr Černý, Ph.D.

Členové senátu:
Soudce
Zástupce
Mgr. Václav Trajer
JUDr. Jana Kurešová

Vyšší soudní úřednice
Soudní tajemnice
Asistent soudce
Zástupce

Vedoucí kanceláře
Zástupce
Přidělení pracovníci

Miroslava Svitáková

Petra Skřenková 14

Eva Čechová, dipl. tech.

Markéta Kubová 14

JUDr. Petr Černý, Ph.D.

Jitka Richtrová 14
Asistent JUDr.Lehké,Ph.D.

Iva Tovarová

Mgr. Petr Bílý, DiS.

Rozhodování ve věcech, kde je žalovaným Ministerstvo
vnitra – Komise pro rozhodování ve věcech pobytu
cizinců, Česká obchodní inspekce nebo Státní úřad
inspekce práce, z obvodu Ústeckého kraje.
Na

Neobsazeno

16
42

2) Rozhodování ve věcech všeobecného rejstříku,
týkajících se všeobecných a nejasných podání
ve správním soudnictví, z obvodu Ústeckého kraje (Na)

Ad

A

1) Rozhodování ve věcech důchodového pojištění,
důchodového zabezpečení, nemocenského pojištění,
uchazečů o zaměstnání a jejich podpory
v nezaměstnanosti a podpory při rekvalifikaci podle
předpisů o zaměstnanosti, sociální péče a státní sociální
podpory, jakož i v dalších věcech, v nichž tak stanoví
zvláštní zákon (z. č. 150/2002 Sb., § 31/2), s výjimkou
věcí azylových, kde prvostupňový orgán má sídlo
v Ústeckém kraji, rozhodování ve věcech, kde zvláštní
zákon stanoví místní příslušnost krajského soudu podle
sídla, bydliště nebo pobytu žalobce a žalobce má sídlo,
bydliště nebo pobyt v obvodu Ústeckého kraje
2) Rozhodování o přestupcích dle § 31/2 z. č. 150/2002
Sb., ve věcech, kde prvostupňový orgán má sídlo
v Ústeckém kraji

Mgr. Václav Trajer 1 2 3
1. JUDr. Markéta Lehká, Ph.D.
2. JUDr. Petr Černý, Ph.D.

Miroslava Svitáková

Petra Skřenková 14

Eva Čechová, dipl. tech.

Markéta Kubová 14
Jitka Richtrová 14
Iva Tovarová

75

78

Az

3) Rozhodování ve věcech azylových z obvodu
Ústeckého kraje

A

4) Rozhodování o správním vyhoštění, rozhodnutí
o povinnosti opustit území, o zajištění cizince,
o prodloužení doby trvání zajištění cizince, jakož i jiná
rozhodnutí, jejichž důsledkem je omezení osobní
svobody cizince

Ad

1) Rozhodování ve věcech důchodového pojištění,
důchodového zabezpečení, nemocenského pojištění,
uchazečů o zaměstnání a jejich podpory
v nezaměstnanosti a podpory při rekvalifikaci podle
předpisů o zaměstnanosti, sociální péče a státní sociální
podpory, jakož i v dalších věcech, v nichž tak stanoví
zvláštní zákon (z. č. 150/2002 Sb., § 31/2), s výjimkou
věcí azylových, kde prvostupňový orgán má sídlo
v Ústeckém kraji, rozhodování ve věcech, kde zvláštní
zákon stanoví místní příslušnost krajského soudu podle
sídla, bydliště nebo pobytu žalobce a žalobce má sídlo,
bydliště nebo pobyt v obvodu Ústeckého kraje

A

2) Rozhodování o přestupcích dle § 31/2 z. č. 150/2002
Sb., ve věcech, kde prvostupňový orgán má sídlo
v Ústeckém kraji

Az

3) Rozhodování ve věcech azylových z obvodu
Ústeckého kraje

A

4) Rozhodování o správním vyhoštění, rozhodnutí
o povinnosti opustit území, o zajištění cizince,
o prodloužení doby trvání zajištění cizince, jakož i jiná
rozhodnutí, jejichž důsledkem je omezení osobní
svobody cizince z obvodu Ústeckého kraje

Ad

1) Rozhodování ve věcech důchodového pojištění,
důchodového zabezpečení, nemocenského pojištění,
uchazečů o zaměstnání a jejich podpory
v nezaměstnanosti a podpory při rekvalifikaci podle
předpisů o zaměstnanosti, sociální péče a státní sociální
podpory, jakož i v dalších věcech, v nichž tak stanoví
zvláštní zákon (z. č. 150/2002 Sb., § 31/2), s výjimkou
věcí azylových, kde prvostupňový orgán má sídlo
v Ústeckém kraji, rozhodování ve věcech, kde zvláštní

JUDr. Petr Černý, Ph.D.

Miroslava Svitáková

Petra Skřenková 14

1. Mgr. Václav Trajer
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Markéta Kubová 14
Jitka Richtrová 14
Iva Tovarová

JUDr. Markéta Lehká, Ph.D.
1. JUDr. Petr Černý, Ph.D.
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Asistent JUDr.Lehké,Ph.D.
Mgr. Petr Bílý,DiS.

Iva Tovarová

zákon stanoví místní příslušnost krajského soudu podle
sídla, bydliště nebo pobytu žalobce a žalobce má sídlo,
bydliště nebo pobyt v obvodu Ústeckého kraje

40

1

A

2) Rozhodování o přestupcích dle § 31/2 z. č. 150/2002
Sb., ve věcech, kde prvostupňový orgán má sídlo
v Ústeckém kraji

Az

3) Rozhodování ve věcech azylových z obvodu
Ústeckého kraje

A

4) Rozhodování o správním vyhoštění, rozhodnutí
o povinnosti opustit území, o zajištění cizince,
o prodloužení doby trvání zajištění cizince, jakož i jiná
rozhodnutí, jejichž důsledkem je omezení osobní
svobody cizince z obvodu Ústeckého kraje

A

1) Rozhodování ve věcech volebních, ve věcech
místního a krajského referenda a o návrzích podle zák. č.
84/1990 Sb., z obvodu Ústeckého kraje
2) Rozhodování o návrzích na zrušení opatření obecné
povahy nebo jeho části, z obvodu Ústeckého kraje
3) Rozhodování o žalobách podaných dle z.č. 416/2009
Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické
infrastruktury, kde prvostupňový orgán nebo jeho
územní pracoviště má sídlo v obvodu Ústeckého kraje

JUDr. Markéta Lehká, Ph.D.
1. JUDr. Petr Černý, Ph.D.
2. Mgr. Václav Trajer

Mgr. Václav Trajer – příkaz k zastupování funkce předsedy senátu od 1.7. do 31.8.2014 7

Mgr. Václav Trajer – od 1.9.2014 bude i nadále rozhodovat jako samosoudce 11 13
3
Mgr. Václav Trajer – příkaz k zastupování funkce předsedy senátu od 1.9.2014 12
2
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