ČESKÁ REPUBLIKA – OKRESNÍ SOUD V BRUNTÁLE
Bruntál, Partyzánská 11, PSČ: 792 01
Spr . 1142/2016

Změna č. 7
Rozvrhu práce u Okresního soudu v Bruntále
na rok 2016
Vydávám tuto změnu rozvrhu práce v souvislosti:
1. s předpokládaným ukončením dlouhodobé pracovní neschopnosti soudkyně JUDr.
Vladimíry Kikerlové,
2. se jmenováním nové soudkyně Mgr. Kristýny Bordovské,
3. s prodloužením dočasného přidělení soudce Mgr. Lumíra Čablíka u Krajského soudu
v Ostravě na dobu od 1. 9. 2016 do 28. 2. 2017,
4. s ukončením funkčního období Mgr. Moniky Kotrlové v pozici místopředsedkyně
soudu k 2. 8. 2016 a
5. s nutností zefektivnit výkon soudnictví ve vztahu k přerozdělení nápadu a struktury
věcí mezi pracovištěm soudu v Bruntále a pobočkou v Krnově.
Touto změnou rozvrhu práce měním a doplňuji text aktuálního Rozvrhu práce u Okresního
soudu v Bruntále pro rok 2016 ve znění změn 1-6
t a k t o:

VEDENÍ OKRESNÍHO SOUDU V BRUNTÁLE

JUDr. Hana BERANOVÁ – předsedkyně soudu
Vyřizuje stížnosti na průtahy v řízení, nevhodné chování soudních osob a narušování
důstojnosti řízení před soudem a žádosti o právní pomoc v netrestních agendách.
Mgr. Vladimír ČERMÁK – pověřen výkonem státní správy na úseku trestněprávním
Vyřizuje stížnosti na průtahy v řízení, nevhodné chování soudních osob a narušování
důstojnosti řízení před soudem a žádosti o právní pomoc v trestní agendě
.

Oddíl 1
TRESTNÍ ODDĚLENÍ
Odst. I
SOUDCE
JUDr. Vladimíra KIKERLOVÁ
od ukončení pracovní neschopnosti JUDr. Vladimíry Kikerlové - projednávání a
rozhodování věcí ve vykonávacím trestním řízení na senátech 1T, 1Tm, 2T, 3T, 4T, 4Tm,
65T a 66T a řízení o ochranných opatřeních a zahlazení odsouzení v rejstříku 0Nt a 0Ntm
projednává a rozhoduje věci v přípravném trestním řízení v rejstříku 0Nt a 0Ntm v systému
trestních služeb v pracovní době a v týdnu, kdy bude mít určenou trestní službu, i mimo
pracovní dobu.
Zástup: 1.Mgr. Jana Janečková
2.Mgr. Marek Stach
Mgr. Vladimír ČERMÁK – senát 2T
rozhoduje v trestních věcech v rámci okresu Bruntál - automatické přidělování nápadu
obecným způsobem do 80% nápadu soudce
projednává a rozhoduje věci v přípravném trestním řízení v rejstříku 0Nt a 0Ntm v systému
trestních služeb
od ukončení pracovní neschopnosti JUDr. Vladimíry Kikerlové – nebude vyřizovat věci
ve vykonávacím řízení ve svých senátech a zastavení rotačního systému při projednávání a
rozhodování věcí ve vykonávacím trestním řízení, o ochranných opatřeních a zahlazení
odsouzení v rejstříku 0Nt a 0Ntm.
Zástup senátu: 1.Mgr. Marek Stach
2.Mgr. Jana Janečková
Mgr. Lumír ČABLÍK - senát 3T a neživé (dobíhající) rejstříky-18T, 18Tm, Nt
zastavení nápadu od 1. 9. 2016 do 31. 12. 2016
Mgr. Jana JANEČKOVÁ – senát 4Tm, 4T
rozhoduje v trestních věcech v rámci okresu Bruntál - automatické přidělování nápadu
obecným způsobem do 80% nápadu soudce
projednává a rozhoduje věci v přípravném trestním řízení v rejstříku 0Nt a 0Ntm v systému
trestních služeb

od ukončení pracovní neschopnosti JUDr. Vladimíry Kikerlové - nebude vyřizovat věci
ve vykonávacím řízení ve svých senátech a zastavení rotačního systému při projednávání a
rozhodování věcí ve vykonávacím trestním řízení, o ochranných opatřeních a zahlazení
odsouzení v rejstříku 0Nt a 0Ntm.
Mgr. Marek STACH – senát 66T
projednává a rozhoduje věci v přípravném trestním řízení v rejstříku 0Nt a 0Ntm v systému
trestních služeb
od ukončení pracovní neschopnosti JUDr. Vladimíry Kikerlové - nebude vyřizovat věci
ve vykonávacím řízení ve svých senátech a zastavení rotačního systému při projednávání a
rozhodování věcí ve vykonávacím trestním řízení, o ochranných opatřeních a zahlazení
odsouzení v rejstříku 0Nt a 0Ntm.
Mgr. Jana TIHELKOVÁ- nápad věcí od 1. 9. 2016
- senát 65T a neživé (dobíhající) rejstříky-18T, 18Tm, Nt –
• rozhoduje v trestních věcech v rámci okresu Bruntál – automatické přidělování
nápadu obecným způsobem do 100% nápadu soudce
• věci neskončené soudcem Mgr. Lumírem Čablíkem, které napadly do 31. 12. 2015
• rozhoduje v trestních věcech dle zák. č. 418/2011 Sb. o trestní odpovědnosti
právnických osob a řízení proti nim
• specializace:
o rozhoduje ve věcech závažné organizované kriminality (zejména účast na
organizované zločinecké skupině a trestné činy spáchané organizovanou
skupinou)
o rozhoduje v trestních věcech Hlavy IX. díl 1 – 3 trestního zákoníku,
o v trestních věcech dopravních
o útoky na veřejného činitele
o vojenské trestné činy
o korupce veřejných činitelů
o korupce při veřejných zakázkách
o korupce při veřejných soutěžích
o korupce při dražbách - Hlava X. díl 3, §§ 331 – 334 trestního zákoníku
o vyřizuje trestní dožádání v rotačním systému v pořadí soudců: Mgr. Vladimír
Čermák, Mgr. Jana Tihelková, Mgr. Jana Janečková, Mgr. Marek Stach.
Podpůrnou evidenci k určení soudce vede vedoucí kanceláře trestního
oddělení.
projednává a rozhoduje věci v přípravném trestním řízení v rejstříku 0Nt a 0Ntm
v systému trestních služeb
od ukončení pracovní neschopnosti JUDr. Vladimíry Kikerlové - nebude vyřizovat
věci ve vykonávacím řízení ve svých senátech a zastavení rotačního systému při
projednávání a rozhodování věcí ve vykonávacím trestním řízení, o ochranných
opatřeních a zahlazení odsouzení v rejstříku 0Nt a 0Ntm.

Zástup senátu: 1. Mgr. Jana Janečková
2. Mgr. Marek Stach
JUDr. Martin Putík, PhD. - nezařazování do systému trestních služeb v době od 1. 9.
2016 do 31. 12. 2016

Mgr. Kristýna Bordovská - od 1. 10. 2016
Projednává a rozhoduje věci v přípravném trestním řízení v rejstříku 0Nt a 0Ntm v systému
trestních služeb
Zástup:
1. Mgr. Marek Stach
2. JUDr. Vladimíra Kikerlová

Oddíl 2

OBČANSKOPRÁVNÍ ODDĚLENÍ
2A
Pracoviště Bruntál
Odst. I
SOUDCE

JUDr. Ludmila DUŠKOVÁ- od 1. 9. 2016
senát 8C
- věci převedené z agendy EPR – CIZINA, pracoviště Bruntál, postoupené pohledávky ze
spotřebitelských smluv (úvěry, běžné účty, energie), 100 % nápadu těchto věcí.
JUDr. Jan NOVÁK - od 1. 9. 2016
senát 10C
věci převedené z agendy EPR - cizina pracoviště Bruntál 100 % nápadu specializace, mimo
věci – CIZINA, pracoviště Bruntál, postoupené pohledávky ze spotřebitelských smluv (úvěry,
běžné účty, energie)
- věci převedené z agendy EPR -– CIZINA, pracoviště Bruntál, postoupené pohledávky ze
spotřebitelských smluv (úvěry, běžné účty, energie), 100 % nápadu těchto věcí.
.

Mgr. Hana RAPUŠÁKOVÁ - od 1. 9. 2016
senát 12C
věci převedené z agendy EPR – CIZINA, pracoviště Bruntál, postoupené pohledávky ze
spotřebitelských smluv (úvěry, běžné účty, energie), 80 % nápadu těchto věcí.

JUDr. Marcela MRKALOVÁ - od 1. 9. 2016
senát 16C
věci převedené z agendy EPR – CIZINA, pracoviště Bruntál, postoupené pohledávky ze
spotřebitelských smluv (úvěry, běžné účty, energie), 90 % nápadu těchto věcí.
Mgr. Vladimír KOUTNÝ - od 1. 9. 2016
senát 17C
věci převedené z agendy EPR – CIZINA, pracoviště Bruntál, postoupené pohledávky ze
spotřebitelských smluv (úvěry, běžné účty, energie), 80 % nápadu těchto věcí.
Mgr. Kristýna BORDOVSKÁ – od 1. 9. 2016
senát 18C
rozhoduje ve věcech občanskoprávních sporné agendy, včetně ciziny – Slovensko, (obecný
C) automatické přidělování nápadu obecným způsobem do 80 % nápadu soudce a věci
převedené z agendy EPR– CIZINA, pracoviště Bruntál, postoupené pohledávky ze
spotřebitelských smluv (úvěry, běžné účty, energie), 80 % nápadu těchto věcí.
a další specializace:
• nájmy 100% nápadu specializace
• CM pracoviště Bruntál 100% nápadu specializace
• CM z pobočky Krnov mimo ciziny 100% nápadu specializace
• věci převedené z agendy EPR pracoviště Bruntál (obecný C + nájmy + CM) 100%
nápadu specializace
• věci převedené z agendy EPR pracoviště Krnov (CM) 100% nápadu specializace
senát 218C – od 1. 9. 2016
• rozhoduje ve věcech návrhu na vydání platebních rozkazů po obživnutí věcí, původně
vyřizovaných VSÚ - 100% nápadu obecný C, nájmy, CM Bruntál, CM Krnov
Zástup senátu: JUDr. Jan Novák

Mgr. Silvie HODAŇOVÁ - od 1. 9. 2016
senát 38C
věci převedené z agendy EPR – CIZINA, pracoviště Bruntál, postoupené pohledávky ze
spotřebitelských smluv (úvěry, běžné účty, energie), 80 % nápadu těchto věcí.

Odst. II
VYŠŠÍ SOUDNÍ ÚŘEDNÍK
Věra NÁBĚLKOVÁ – od 1. 9. 2016
- senát 218C - nápad programem ISAS rozdělených věcí – návrhu na vydání platebního
rozkazu dle specializace a počtu procent uvedených u příslušného soudce
- činnost vyššího soudního úředníka pro soudkyni Mgr. Kristýnu Bordovskou

2B
Pracoviště Krnov
Odst. I
SOUDCE
Mgr. Monika KOTRLOVÁ – od 1. 9. 2016
senát 7C
• rozhoduje ve věcech občanskoprávních sporné agendy C z okresu Bruntál - pobočka
Krnov, včetně ciziny – Slovensko (obecný C) – automatické přidělování nápadu
obecným způsobem do 40% a dále specializace
• osvojení zletilého 100 % nápadu specializace
• ve věcech vyživovací povinnosti k plně svéprávným osobám, věcech výživného a
zajištění úhrady některých nákladů neprovdané matce 100% nápadu specializace
• věci převedené z agendy EPR pracoviště Krnov (obecný C) – 40% nápadu specializace
senát 207C
• rozhoduje ve věcech návrhu na vydání platebních rozkazů po obživnutí věcí, původně
vyřizovaných VSÚ - 40% nápadu (obecný C)
věci zapsané na senáty 107EC
Zástup senátu: Mgr. Eva Daříčková
Mgr. Eva DAŘÍČKOVÁ – od 1. 9. 2016
senát 9C
• rozhoduje ve věcech občanskoprávních sporné agendy C z okresu Bruntál - pobočka
Krnov, včetně ciziny – Slovensko – automatické přidělování nápadu obecným
způsobem do 60% a dále specializace:
• věci převedené z agendy EPR pracoviště Krnov (obecný C) –60% nápadu specializace
senát 209C
• rozhoduje ve věcech návrhu na vydání platebních rozkazů po obživnutí věcí,
původně vyřizovaných VSÚ - 60% nápadu občanskoprávní sporné agendy (obecný
C)
věci zapsané na senát 109EC

Zástup senátu: Mgr. Monika Kotrlová

senát 15C- zastavení nápadu 31. 8. 2016
věci napadlé od 1. 8. 2016 do 31. 8. 2016 - projedná a rozhodne soudkyně Mgr. Eva
Daříčková
senát 215C – zastavení nápadu 31. 8. 2016
věci napadlé od 1. 8. 2016 do 31. 8. 2016
• projedná a rozhodne soudkyně Mgr. Monika Kotrlová ve věcech návrhu na vydání
platebních rozkazů po obživnutí věcí, původně vyřizovaných VSÚ 100% nápadu
občanskoprávní sporné agendy (obecný C ),
Zástup senátu: Mgr. Pavel Dočkal

Odst. II
VYŠŠÍ SOUDNÍ ÚŘEDNÍK
Drahomíra KAŠTILOVÁ – od 1. 9. 2016
- senát 209C - nápad programem ISAS rozdělených věcí – návrhu na vydání platebního
rozkazu dle specializace a počtu procent uvedených u příslušného soudce
- činnost vyššího soudního úředníka pro soudkyni Mgr. Evu Daříčkovou v občanskoprávním
řízení sporném.
Zástup: Mgr. Jana Vojkůvková

Odst. V
ASISTENT SOUDCE
Mgr. Jana VOJKŮVKOVÁ – ukončení činnosti v senátech 9C a 209C k 31. 8. 2016 a od 1.
10. 2016 převzetí veškeré agendy asistenta soudců v řízení občanskoprávním sporném od
asistenta soudce Mgr. Petra Olšovského.
Zástup: Mgr. Petr Olšovský – ukončení zástupu 30. 9. 2016
od 1. 10. 2016 zástup Drahomíra Kaštilová
Mgr. Petr OLŠOVSKÝ – ukončení činnosti asistenta soudců ve všech agendách na
občanskoprávním oddělení sporném pobočky v Krnově dnem 30. 9. 2016
Zástup: Mgr. Jana Vojkůvková – ukončení zástupu dnem 30. 9. 2016

Oddíl 3
OPATROVNICKÉ ODDĚLENÍ
3B
Pracoviště Krnov
Odst. I
SOUDCE
Mgr. Monika KOTRLOVÁ – od 1. 9. 2016
senát 7P a Nc –
automatické přidělování nápadu do 60% nápadu soudce a přidělení věcí, kterým předchází
tímto soudcem pravomocně neskončená věc a dále specializace na
o řízení o mírnějších podpůrných opatřeních, to je opatrovnictví, smlouva o
nápomoci, zastupování členem domácnosti na pobočce v Krnově – 60%
nápadu specializace
o řízení o svéprávnosti člověka a jmenování opatrovníka pro případ omezení ve
svéprávnosti na pobočce v Krnově – 60% nápadu specializace
o řízení o určení a popření rodičovství spojené s řízením o péči o nezletilé dítě a
jeho výživu 100 % nápadu specializace
Zástup senátu: Mgr. Eva Daříčková
Mgr. Jana Posledníková – v řízení o určení a popření rodičovství
Mgr. Eva DAŘÍČKOVÁ - od 1. 9. 2016
senát 9P a Nc
automatické přidělování nápadu do 40% nápadu soudce a přidělení věcí, kterým předchází
tímto soudcem pravomocně neskončená věc a dále specializace na
o řízení o mírnějších podpůrných opatřeních, to je opatrovnictví, smlouva o
nápomoci, zastupování členem domácnosti na pobočce v Krnově – 40%
nápadu specializace
o řízení o svéprávnosti člověka a jmenování opatrovníka pro případ omezení ve
svéprávnosti na pobočce v Krnově – 40% nápadu specializace
Zástup senátu: Mgr. Monika Kotrlová
JUDr. Radka JANYŠKOVÁ od 1. 9. 2016
senát 13P a Nc
automatické přidělování nápadu do 100% nápadu soudce a přidělení věcí, kterým předchází
tímto soudcem pravomocně neskončená věc a dále specializace na
o řízení o mírnějších podpůrných opatřeních, to je opatrovnictví, smlouva o
nápomoci, zastupování členem domácnosti na pobočce v Krnově – 100%
nápadu specializace
o řízení o svéprávnosti člověka a jmenování opatrovníka pro případ omezení ve
svéprávnosti na pobočce v Krnově – 100% nápadu specializace
o věci s cizím prvkem na pobočce v Krnově - 100% nápadu specializace
Zástup senátu: Mgr. Monika Kotrlová
Mgr. Jana Posledníková pro věci s cizím prvkem

Oddíl 4
VÝKON ROZHODNUTÍ
4A
Agenda soudních výkonů dle ČÁSTI ŠESTÉ o.s.ř. – pracoviště Bruntál
Odst. I
SOUDCE
Mgr. Jana POSLEDNÍKOVÁ
Zástup: JUDr. Radka Janyšková – ukončení zástupu k 30. 9. 2016
Od 1. 10. 2016 zástup Mgr. Vladimír KOUTNÝ
Odst. II
VYŠŠÍ SOUDNÍ ÚŘEDNICE
Eva KRPCOVÁ
– od 1. 10. 2016 senáty 30E, 30NC, 0E, 1E, 4E 31E, 34E, 31Nc a 31EXE
–v aktuálních senátech automatické přidělování nápadu obecným způsobem do 100%
• provádí úkony a vydává rozhodnutí v pozici vyšší soudní úřednice, postupuje dle
pokynů a pověření soudcem,
• vyznačuje právní moc a vykonatelnost na rozhodnutích soudu na základě pověření
soudce v dané agendě podle § 23 vyhl. 37/1992 Sb. o jednacím řádu,
– ukončení činnosti vyšší soudní úřednice pro senát 30Nc k 30. 9. 2016
Zástup: Mgr. Petr Olšovský

Odst. VI
ASISTENT SOUDCE
Mgr. Petr OLŠOVSKÝ - od 1. 10. 2016 zahájení činnosti asistenta soudce pro soudkyni
Mgr. Janu Posledníkovou, která věc napadlou do níže uvedených senátů sama vyřídí, pokud
tak nemůže učinit asistent soudce
od 1. 10. 2016 senáty 32E, 2E, 33E, 3E, 19E, 30EXE a 32EXE.
V aktuálních senátech automatické přidělování nápadu obecným způsobem do 100%
• provádí úkony v souladu s ustanovením § 11 se zákonným limitem uvedeným v § 7
zák. č. 121/2008Sb.; a úkony dle § 14 a, b, d zák. č. 121/2008 Sb.
• vyznačuje právní moc a vykonatelnost na rozhodnutích soudu na základě pověření
soudce v dané agendě podle § 23 vyhl. 37/1992 Sb., o jednacím řádu,
• provádí další úkony a vypracovává rozhodnutí v těchto agendách dle pověření soudce
v souladu s ustanovením §36a, odstavec 4 a 5 zákona č. 6/2002 Sb. o soudech a
soudcích
Zástup: Eva Krpcová

Odst. III
SOUDNÍ VYKONAVATEL
Jiří BABUŠ
• soudní výkon rozhodnutí
• na základě pověření vede knihu a sklad převzatých a zajištěných movitých věcí
Zástup: v případě déletrvající nepřítomnosti bude určen zaměstnanec k výkonu této činnosti
zvláštním pověřením předsedkyně soudu
Odst. V
REJSTŘÍKOVÁ PRACOVNICE
Naděžda MELCROVÁ – na pracovišti v Bruntále vede rejstříky 2E, 32E, 33E, 32Nc, 3E,
32EXE, 19E
– k 30. 9. 2016 zastavit nápad do 32NC.
• vede evidenci výkonu soudního vykonavatele Jiřího Babuše z původních krnovských
věcí
• kontroluje sklad převzatých a zajištěných movitých věcí původně vedených na
pobočce v Krnově

4B
Agenda soudních výkonů dle ČÁSTI ŠESTÉ o.s.ř. – pracoviště Krnov
Odst. I
SOUDCE
JUDr. Radka JANYŠKOVÁ - ukončení činnosti v této agendě pro pobočku v Krnově
k 30. 9. 2016

Odst. III.
SOUDNÍ VYKONAVATEL
Jiří Babuš --ukončení činnosti v této agendě pro pobočku v Krnově k 30. 9. 2016

Odst. IV.
REJSTŘÍKOVÁ PRACOVNICE
Naděžda MELCROVÁ – ukončení činnosti v této agendě pro pobočku v Krnově k 30. 9.
2016

Odst. V
ASISTENT SOUDCE
Mgr. Petr OLŠOVSKÝ - – ukončení činnosti asistenta soudce v této agendě na pobočce
v Krnově k 30. 9. 2016

4C
Agenda vedení exekucí dle exekučního řádu - pracoviště Bruntál
Odst. I
SOUDCE
Mgr. Kristýna BORDOVSKÁ – od 1. 10. 2016
60EXE a 60Nc , včetně věcí původně napadlých do těchto senátů před tímto datem,
pokud od 1. 10. 2016 napadne jakýkoliv návrh, podání a žádost
• rozhodovací, kontrolní a organizační činnost v agendě vedení exekucí dle exekučního
řádu
• provádí úkony a výslechy k prohlášení o majetku dle § 260a) o.s.ř., v agendě vedení
exekucí dle exekučního řádu
• Od 1. 10. 2016 zrušení systému, podle něhož, pokud napadl od 1. 1. 2016
do pravomocně skončených věcí z těchto senátů další návrh, pak věc připadla soudci
v pořadí Mgr. Vladimír Koutný, Mgr. Hana Rapušáková a Mgr. Silvie Hodaňová a
opětovně ve stejném pořadí, zvlášť pro senát 60EXE a zvlášť pro senát 60Nc s tím, že
pomocné seznamy k přidělování těchto věcí vedla vedoucí exekučního oddělená
v Bruntále Dana Blechová
Zástup: Mgr. Vladimír KOUTNÝ

Odst. II
VYŠŠÍ SOUDNÍ ÚŘEDNÍK
1. Eva KRPCOVÁ- v pozici vyšší soudní úřednice vyřizuje věci pro senáty 62EXE, 63EXE,

64EXE, 1Nc, 11Nc, 62Nc a 63Nc
- automatické přidělování nápadu obecným způsobem do 100 % nápadu do živých senátů,
provádí úkony a vydává rozhodnutí v pozici vyšší soudní úřednice, provádí pověření
exekutorem, postupuje dle pokynů a pověření soudcem
• vyznačuje právní moc a vykonatelnost na rozhodnutích soudu na základě pověření
soudce v dané agendě podle § 23 vyhl. 37/1992 Sb. o jednacím řádu,
Zástup: Mgr. Petr Olšovský

ASISTENT SOUDCE
Mgr. Petr OLŠOVSKÝ - od 1. 10. 2016 zahájení činnosti asistenta soudce pro soudce Mgr.
Kristýnu Bordovskou, Mgr. Vladimíra Koutného, Mgr. Hanu Rapušákovou a Mgr. Silvii
Hodaňovou a zastavení nápadu do senátu 51EXE. 19Nc a 32Nc. V případě, že dosud
neskončené věci z těchto tří senátů nemohou být asistentem soudců vyřízeny, předloží se věci
k vyřízení soudcům v pořadí: Mgr. Kristýně Bordovské, Mgr. Vladimíru Koutnému, Mgr.
Haně Rapušákové a Mgr. Silvii Hodańové s tím, že pomocný seznam povede rejstříková
pracovnice Naděžda Melcrová.
V pozici asistenta soudce vyřizuje věci v senátech 60EXE, 61EXE, 19EXE, 20EXE,
51EXE, 60Nc, 61Nc, 17Nc, 19Nc, 2Nc, 3NC a 32Nc a pokud věc napadlou do těchto senátů
nemůže vyřídit samotný asistent soudců,
- automatické přidělování nápadu obecným způsobem do 100 % nápadu v živých senátech
•

provádí úkony v souladu s ustanovením § 11 se zákonným limitem uvedeným v § 7
zák. č. 121/2008Sb.; a úkony dle § 14 a, b, d zák. č. 121/2008 Sb.
• vyznačuje právní moc a vykonatelnost na rozhodnutích soudu na základě pověření
soudce v dané agendě podle § 23 vyhl. 37/1992 Sb., o jednacím řádu,
• provádí další úkony a vypracovává rozhodnutí v těchto agendách dle pověření soudce
v souladu s ustanovením §36a, odstavec 4 a 5 zákona č. 6/2002 Sb. o soudech a
soudcích
Zástup: Eva Krpcová

REJSTŘÍKOVÁ PRACOVNICE
Naděžda MELCROVÁ – rejstříky 60EXE, 60Nc, 51EXE, 19Nc, 19EXE, 20EXE, 2Nc,
3Nc , 32Nc
Zástup: Radana Rážová ukončení zástupu 30. 9. 2016
Od 1. 10. 2016 Gabriela Jedličková – této zároveň náleží vedení rejstříku 60EXE –
ročníky 2010-2015

4D
Agenda vedení exekucí dle exekučního řádu - pracoviště Krnov
Odst. I
SOUDCE
JUDr. Radka JANYŠKOVÁ – ukončení činnosti na pobočce v Krnově k 30. 9. 2016

Naděžda MELCROVÁ

Odst. III
REJSTŘÍKOVÁ PRACOVNICE
– ukončení činnosti na pobočce v Krnově k 30. 9. 2016

Odst. IV
ASISTENT SOUDCE
Mgr. Petr OLŠOVSKÝ – ukončení činnosti na pobočce v Krnově k 30. 9. 2016

Oddíl 7

ODDĚLENÍ CIVILNÍCH DOŽÁDÁNÍ
Odst. II
KRNOV
25Cd ve věcech:
Od 1. 9. 2016 veškerá Cd – kromě ciziny vyřizuje vyšší soudní úřednice Drahomíra
KAŠTILOVÁ- zástup vyšší soudní úřednice Dana HNÍZDOVÁ a současně ukončení činnosti
v této agendě Mgr. Kristýny BORDOVSKÉ a zástupu Mgr. Petra OLŠOVSKÉHO

Oddíl 8
Naděžda MELCROVÁ - ukončení činnosti v této agendě na pobočce v Krnově k 30. 9. 2016
a určení konkrétní osoby zodpovědné za tuto činnost včetně zástupu Renatou Babušovou.
• zajišťuje evidenci, úschovu a vydávání spisů ze spisovny na pracovišti pobočky soudu
v Krnově
Zástup: Věra Kotásková

Oddíl 11

PŘEHLED OBCÍ, PŘÍSLUŠNÝCH K JEDNOTLIVÝM PRACOVIŠTÍM
E a EXE agenda bude od 1. 10. 2016 vyřizována výlučně na pracovišti v Bruntále.
V případě, že se na pobočku v Krnově dostaví účastník řízení v agendě E a EXE a bude žádat
o sepsání jakéhokoliv podání, vyřídí tuto záležitost vyšší soudní úřednice Drahomíra
KAŠTILOVÁ/ zástup Dana HNÍZDOVÁ a tato neprodleně zašle věc k dalšímu vedení na
pracoviště do Bruntálu.
V Bruntále, dne 31. 8. 2016

JUDr. Hana Beranová
předsedkyně Okresního soudu v Bruntále

