ČESKÁ REPUBLIKA – OKRESNÍ SOUD V BRUNTÁLE
Bruntál, Partyzánská 11, PSČ: 792 01
Spr . 1409/2016

Změna č. 9
Rozvrhu práce u Okresního soudu v Bruntále
na rok 2016
Vydávám tuto změnu rozvrhu práce v souvislosti:
1. s předpokládanou delší nepřítomností v práci ze zdravotních důvodů soudkyně
JUDr. Vladimíry Kikerlové,
2. s nutností zefektivnit výkon soudnictví ve vztahu k přerozdělení nápadu věcí mezi
soudce Okresního soudu v Bruntále - pobočky v Krnově
3. a s určením kompetencí Mgr. Haně Rapušákové pověřené od 6. 10. 2016 zástupem
místopředsedkyně/místopředsedy Okresního soudu v Bruntále pro občanskoprávní
úsek.
Touto změnou rozvrhu práce měním a doplňuji text aktuálního Rozvrhu práce u Okresního
soudu v Bruntále pro rok 2016 ve znění změn 1-8
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 opatrovnické agendě, ve výkonech
rozhodnutí – E, v exekutorské agendě – EXE, v detenčním řízení – L, v řízeních
o pozůstalosti - D a v dalších vedlejších agendách –Sd, U, Si, Cd, Nc - kromě civilních Nc.
Mgr. Hana RAPUŠÁKOVÁ – pověřená zástupem místopředsedkyně/místopředsedy
Okresního soudu v Bruntále pro občanskoprávní úsek
• vyřizuje stížnosti na průtahy v řízení, nevhodné chování soudních osob a narušování
důstojnosti řízení před soudem a žádosti o právní pomoc v občanskoprávní sporné
agendě - C, v agendě elektronických platebních rozkazů, v agendě Nc – civilní věci,
Cd – civilní věci
• na základě zadání určeného předsedkyní soudu provádí pravidelné i mimořádné
spisové kontroly a náslechy v jednacích síních při probíhajících jednáních
• podílí se na tvorbě návrhu rozvrhu práce a jeho změn a vyřizuje další záležitosti
dle konkrétního pokynu od předsedkyně soudu

Oddíl 1
TRESTNÍ ODDĚLENÍ
Odst. I
SOUDCE
JUDr. Vladimíra KIKERLOVÁ
Od 17. 10. 2016 zastavení přidělování věcí soudkyni JUDr. Vladimíře Kikerlové
ve vykonávacím trestním řízení na senátech 1T, 1Tm, 2T, 3T, 4T, 4Tm, 65T a 66T
a rozdělování těchto věcí soudcům, kteří byli pro konkrétní trestní věc určeni jako předsedové
senátu.
Od 17. 10. 2016 zastavení přidělování věcí soudkyni JUDr. Vladimíře Kikerlové v řízeních
o ochranných opatřeních a zahlazení odsouzení v rejstříku 0Nt a 0Ntm a obnovení rotačního
systému při přidělování těchto věcí mezi soudce v pořadí: Mgr. Vladimír Čermák, Mgr. Jana
Tihelková, Mgr. Jana Janečková a Mgr. Marek Stach. Podpůrnou evidenci k určení soudce
vede vedoucí kanceláře trestního oddělení.
Od 31.10.2016 zastavení činnosti soudkyně při projednávání a rozhodování věci
v přípravném trestním řízení v rejstříku 0Nt a 0Ntm v systému trestních služeb v pracovní
době a v týdnu, kdy má určenou trestní službu, i mimo pracovní dobu.
Zástup: 1. Mgr. Jana Janečková
2. Mgr. Marek Stach

Oddíl 2
OBČANSKOPRÁVNÍ ODDĚLENÍ
2B
Pracoviště Krnov
Odst. I
SOUDCE
Mgr. Monika KOTRLOVÁ – pouze pro dobu od 1. 11. 2016 do 30. 11. 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 60% 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) – 60% nápadu specializace
senát 207C
• rozhoduje ve věcech návrhu na vydání platebních rozkazů po obživnutí věcí, původně
vyřizovaných VSÚ - 60% nápadu (obecný C)
věci zapsané na senáty 107EC

Zástup senátu: Mgr. Eva Daříčková
Mgr. Pavel DOČKAL - pouze pro dobu od 1. 11. 2016 do 30. 11. 2016
senát 19C
• rozhoduje ve věcech občanskoprávních sporné agendy C z okresu Bruntál, pobočka
Krnov, včetně ciziny – Slovensko, automatické přidělování nápadu obecným
způsobem do 40% nápadu a dále specializace:
• rozhoduje věci s cizím prvkem agendy C ( Krnov ) 100% nápadu specializace
• nájmy - 100% nápadu specializace
• pouze CM cizina z pobočky Krnov 100% nápadu specializace
• věci převedené z agendy EPR pracoviště Krnov - 40% nápadu specializace (obecný
C + nájmy + pouze CM cizina)
senát 19EVC
• rozhoduje ve věcech návrhu na vydání evropského platebního rozkazu 100 % nápadu
specializace
senát 219C
• rozhoduje ve věcech návrhu na vydání platebních rozkazů po obživnutí věcí, původně
vyřizovaných VSÚ - 40% nápadu obecný C, nájmy
věci zapsané na senáty 19EC, 119EC
Mgr. Eva DAŘÍČKOVÁ – úplné zastavení nápadu do senátu 9C a 209C v období od 1. 11.
2016 do 30. 11. 2016

Odst. III
VEDOUCÍ KANCELÁŘE

Radana RÁŽOVÁ
Zástup: ukončení zástupu Ivony Kožuchové
nově Věra Lášová

Oddíl 3
OPATROVNICKÉ ODDĚLENÍ
3B
Pracoviště Krnov
Odst. I
SOUDCE
Mgr. Monika KOTRLOVÁ – pouze pro dobu od 1. 11. 2016 do 30. 11. 2016
senát 7P a Nc –
automatické přidělování nápadu do 40% nápadu soudce a přidělení věcí, kterým předchází
tímto soudcem pravomocně neskončená věc a dále specializace na
• řízení o mírnějších podpůrných opatřeních, to je opatrovnictví, smlouva
o nápomoci, zastupování členem domácnosti na pobočce v Krnově – 40%
nápadu specializace

řízení o svéprávnosti člověka a jmenování opatrovníka pro případ omezení
ve svéprávnosti na pobočce v Krnově – 40% nápadu specializace
• 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 - úplné zastavení nápadu do senátu 9P a Nc v období od 1. 11.
2016 do 30. 11. 2016.

JUDr. Radka JANYŠKOVÁ - pouze pro dobu od 1. 11. 2016 do 30. 11. 2016
senát 13P a Nc
automatické přidělování nápadu do 60% nápadu soudce a přidělení věcí, kterým předchází
tímto soudcem pravomocně neskončená věc a dále specializace na
• řízení o mírnějších podpůrných opatřeních, to je opatrovnictví, smlouva o nápomoci,
zastupování členem domácnosti na pobočce v Krnově – 60% nápadu specializace
• řízení o svéprávnosti člověka a jmenování opatrovníka pro případ omezení
ve svéprávnosti na pobočce v Krnově – 60% nápadu specializace
• 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. V
REJSTŘÍKOVÁ PRACOVNICE
3. Naděžda MELCROVÁ
Zástup: Dana Blechová

Oddíl 8
OSTATNÍ ODBORNÝ APARÁT
Odst. I

Oddělení podací a styku s veřejností
2. Jana HRUZÍKOVÁ, vedoucí oddělení podacího a styku s veřejností s účinností od
1.11.2016.
• po organizační a personální stránce zajišťuje řádný chod uvedené kanceláře zahrnující
činnosti na vyšším podacím oddělení, infocentru, podatelně a spisovně soudu.
Zástup: Monika Morbicrová

6. Michaela NAVRÁTILOVÁ
• připravuje, vydává a aktualizuje webové stránky soudu, vyvěšuje na internetových
stránkách soudu přes redakční systém a zveřejňuje na úřední desku – ukončení této činnosti

Odst. IV

Oddělení podací
Pobočka v Krnově
1. Marcela KUBIŠOVÁ – správkyně aplikace pro pobočku v Krnově
• připravuje, vydává a aktualizuje webové stránky soudu, vyvěšuje na internetových
stránkách soudu přes redakční systém a zveřejňuje na úřední desku.

2. Olga KOCIÁNOVÁ
• zajišťuje evidenci, úschovu a vydávání spisů ze spisovny na pracovišti pobočky soudu
v Krnově
Zástup: Marka Bracková

Oddíl 9
SPRÁVA SOUDU
Odst. I
Správa
3. Bc. Radka GENZEROVÁ – referent správy, bezpečnostní referent
• zajišťuje správu mobilních telefonů – ukončení činnosti k 31. 10. 2016.
• organizuje a dohlíží nad prací pomocného personálu v Bruntále (úklid a údržba) –
ukončení této činnosti v oblasti úklidu.
5. Lenka NOVÁKOVÁ – vedoucí kanceláře správy soudu, bezpečnostní ředitel
• organizuje a dohlíží nad prací pomocného personálu v Bruntále v oblasti úklidu
od 1. 11. 2016.
Zástup: Ludmila Hrabáčková

7. Renata BABUŠOVÁ – dozorčí úřednice
• Přímo řídí oddělení výkonu rozhodnutí na pobočce v Krnově – ukončení této činnosti
11. David ZAVŘEL – provozní technik
• správa mobilních telefonů
Zástup: Bc. Radka Genzerová

Oddíl 10
SEZNAM PŘÍSEDÍCÍCH
Odst. I
TRESTNÍ ODDĚLENÍ

Ukončení činnosti přísedícího:
Senát 4T, 4Tm
7. Kročilová Jarmila
12. Prchlík Josef

V Bruntále, dne 13. 10. 2016

JUDr. Hana Beranová
předsedkyně Okresního soudu v Bruntále

