Spr 1431/2015

Změna rozvrhu práce (dále jen RP) pro rok 2015 - dodatek č.11

1) na str. 29 v souvislosti s odchodem soudní tajemnice Hanny Mikuškové do starobního
důchodu dochází ke změně – tato pozice a obsah činnosti vymazány
2) V oddělení 11 rozhodování ve věcech občanskoprávních….. 100%
3) V oddělení 10 rozhodování ve věcech občanskoprávních ……100%
4) Nápad ve věcech občanskoprávních……, mimo specializací - pozastaven v odděleních
1, 8, 9, 16, 17, 21, 22, 23, 24, 28, 30.
5) Mgr. Jana Demjanová – asistentka soudce – u JUDr. Kopřivové
a) výkon jednotlivých úkonů soudního řízení z pověření soudce v trestních věcech (všech věcech
rozhodovaných JUDr. Vaňkem);
b) podílí se na rozhodovací činnosti soudu v rozsahu stanoveném zvláštním právním předpisem
pro vyšší soudní úředníky z pověření soudce;
c) vykonává práce podle z.č. 189/1994 Sb. v platném znění ve věcech, v nichž rozhoduje JUDr.
Kopřivová

6) Mgr. Michaela Vildová – asistentka soudce – u JUDr. Jakubcové
a) výkon jednotlivých úkonů soudního řízení z pověření soudce v civilních, příp. exekučních
věcech;
b) podílí se na rozhodovací činnosti soudu v rozsahu stanoveném zvláštním právním předpisem
pro vyšší soudní úředníky z pověření soudce;
c) vykonává práce podle z.č. 121/2008 Sb. v platném znění v civilních věcech, případně soudci
přidělených exekučních věcech.
d) Realizuje civilní dožádání v oboru působnosti C a P, s výjimkou dožádání ve věznici Všehrdy

7) Na str. 7 se z důvodu nástupu na mateřskou dovolenou vyškrtává Jana Topolová a
místo ní nastoupila Květa Kejřová
8) Nový nástup zapisovatelky na občanskoprávní úsek Veronika Zachová
9) Na trestním úseku: na str. 9 v oddělení 5T, jednací dny – úterý – sudý týden: Věznice
Všehrdy, pátek: lichý týden j.s. 110
10) Na trestním úseku: na str. 9 v oddělení 20T, jednací dny: úterý: j.s. 111, čtvrtek – sudý
týden: Věznice Všehrdy
11) Na str. 17 na místo slov „obou“ má být správně „všech tří“

12) Od 1.12.2015 nastupuje do pracovního poměru, jako administrativní pracovnice
Sandra Matějovská

V Chomutově dne 30. 11. 2015

JUDr. Petr Šustr

