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Spr 3740/2013

Dodatek č. 14
rozvrhu práce Krajského soudu v Ústí nad Labem pro rok 2013
Rozvrh práce Krajského soudu v Ústí nad Labem Spr 5228/2012 ze dne 28. 11. 2012 se mění
a doplňuje takto:
I. Občanskoprávní úsek
soudní odd. 10 Co -od 1.9.2013 otevření nápadu věcí „Co“ Mgr. Vladislavě Poradové
-od 1.9.2013 přidělena Mgr. Kateřině Brodská, členka senátu, včetně
otevření nápadu věcí „Co“
další přidělování věcí „Co“ od 1.9.2013
soudní odd. 9 Co – beze změny
soudní odd. 10 Co – každá 6. až 10. věc nápadu
soudní odd. 11 Co – každá 11. až 15. věc nápadu
soudní odd. 12 Co – každá 16. až 20 věc nápadu
soudní odd. 14 Co – každá 21. až 24 věc nápadu
soudní odd. 12 Co – od 19.8.2013 nástup Mgr. Terezy Šponiarové, asistentky Mgr. Jiřího
Vilda, předsedy senátu
soudní odd.13 Co – dnem 26.8.2013 ukončení stáže Mgr. Markéty Bitterové
II. Obchodní úsek
Mgr. Alexandra Baksová, asistentka JUDr. Tomáše Zadražila – ukončila pracovní poměr
dnem 31.7.2013
Markéta Melová, zapisovatelka – ukončí pracovní poměr k 31.8.2013
Mgr. Monika Vejdělková, soudní tajemnice – nástup od 2.9.2013. Zařazuje se do soudního
odd. 77 Ins.
III. Pobočka v Liberci
občanskoprávní úsek
Mgr. David Havlík - předseda senátu občanskoprávního úseku – přeložen dnem 1. 9. 2013
k Nejvyššímu soudu ČR.
Soudkyně JUDr. Barbora Jodasová, se z důvodu dalšího průběhu stáže, zařazuje k výkonu
funkce soudce s účinností od 1.9.2013 do soudního oddělení 83 a soudkyně Mgr. Petra
Vogelová se z téhož důvodu s účinností od 1.9.2013 zařazuje k výkonu funkce soudce
do soudního oddělení 35
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soudní odd. 30 – obsazení soudního oddělení od 1.9.2013
předseda senátu: JUDr. Milan Skála
soudci:
JUDr. Zuzana Vybíralová
Mgr. Ladislava Hrušová (stáž)
zastupující předseda senátu: 1. zástup: Mgr. Ondřej Plšek
2. zástup: JUDr. Vladimír Velenský
zastupující soudci:
1. Mgr. Hana Ptáčková
2. Mgr. Petra Vogelová
3. Mgr. Roman Buchal
soudní oddělení 35 – obsazení soudního oddělení od 1.9.2013
předseda senátu:
JUDr. Vladimír Velenský
soudci:
Mgr. Hana Ptáčková
Mgr. Petra Vogelová (stáž)
JUDr. Andrea Milichovská
zastupující předseda senátu: 1. zástup Mgr. Michal Marek
2. zástup JUDr. Milan Skála
zastupující soudci:
1. JUDr. Zuzana Vybíralová
2. Mgr. Ladislava Hrušová (stáž)
3. Mgr. Roman Buchal
soudní oddělení 83 – obsazení soudního oddělení od 1.9.2013
předseda senátu:
1. Mgr. Michal Marek
2. Mgr. Ondřej Plšek
soudci:
JUDr. Barbora Jodasová (stáž)
zastupující předseda senátu: 1. zástup: předsedové tohoto senátu zástup vzájemný
2. zástup: JUDr. Vladimír Velenský
zastupující soudci:
1. Mgr. Hana Ptáčková
2. JUDr. Zuzana Vybíralová
3. Mgr. Roman Buchal
obchodní úsek
soudní oddělení 37 – mění se bod 2
Rozhodování o návrzích na vydání předběžného opatření dle § 74 o. s. ř. a zajištění
důkazu, soudní smíry, nejasná podání
- každá 1. věc nápadu
soudní oddělení 38 – mění se bod 3
Rozhodování o
- návrzích na vydání předběžného opatření dle § 74 o. s. ř. a zajištění důkazu, soudní
smíry, nejasná podání
- každá 2. věc nápadu
- návrzích na ustanovení znalce dle § 59/3 obch. z.
- každá 1. věc nápadu
- podaných podnětech ke zrušení právnických osob a nařízení jejich likvidace
- každá 1. věc nápadu
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soudní oddělení 39 – mění se bod 3
Rozhodování o
- návrzích na vydání předběžného opatření dle § 74 o. s. ř. a zajištění důkazu, soudní
smíry, nejasná podání
- každá 3. věc nápadu
- návrzích na ustanovení znalce dle § 59/3 obch. z.
- každá 2. věc nápadu
- podaných podnětech ke zrušení právnických osob a nařízení jejich likvidace
- každá 2. věc nápadu

IV. Správa soudu
Věra Langweilová, vymáhající úřednice (útvar ekonomiky) – rozšíření činností
- podávání exekučních návrhů podle § 37 zák. č. 120/2001 Sb., exekučního řádu na
základě smlouvy o provedení exekucí se soudními exekutory
- přihlašování pohledávek do konkurzního, dědického a insolvenčního řízení

komentář k rozvrhu práce – bod 24 – se na konci věty slovo „dříve“ nahrazuje slovem
„naposledy“ („… soudní oddělení, které ve věci naposledy jednalo a rozhodovalo.“)
komentář k rozvrhu práce – bod D – slovo „dříve“ se v celém odstavci nahrazuje slovem
„naposledy“
V Ústí nad Labem dne 26.08.2013
JUDr. Milan Kohoutek v.r.
předseda krajského soudu
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