Spr 915/2015
Změna rozvrhu práce (dále jen RP) pro rok 2015 - dodatek č.8
1) zrušeno soudní oddělení 13 v oboru působnosti P k 31.7.2015 z důvodu rezignace JUDr. Evy
Šindelářové.
2) K 3.8.2013 se vytváří v oboru působnosti P nové soudní oddělení 13, které je obsazeno
soudkyní Mgr. Gabrielou Petráskovou Hüttlovou, kterou v oddělení 13 zastupuje Mgr.Václav
Lintner jako druhý zástup Mgr.Šárka Břichnáčová a jmenovaná Mgr. Petrásková Hüttlová
zastupuje v oddělení 19 Mgr.Václava Lintnera a v oddělení 15 jako druhý zástup Mgr.Šárku
Břichnáčovou.
3) v oddělení 36 –namísto zde uvedených písmen A-M se mění na A-Ž.
JUDr. Steinera zastupují v uvedeném pořadí Leoš Sedlák, Vít Štejnar, Jitka Nazarčíková.
4) oddělení 39 , 40, 49 a 51 od 1.8.2015 neobsazena ; vyšší soudní úředníci, kteří v těchto
odděleních do 31.7.2015 působili, působí od 1.8.2015 v rámci soudního oddělení 26 pro
soudkyni Mgr. Moniku Křížovou v agendě dle z.č.120/2001 Sb.
Za text „oddělení 54 neobsazeno“ se vkládá text:
Práce v oddělení 26 je organizována ve složení soudce Mgr.Monika Křížová, asistentka
soudce Mgr.Andrea Dolejší a vyšší soudní úředníci Vít Štejnar, Leoš Sedlák a Jitka
Nazarčíková. Zastupují se navzájem v uvedeném pořadí. Každý z uvedených vyšších soudních
úředníků vyřizuje 1/3 nápadu a rozhoduje podle z.č. 120/2001 Sb.:
- nařizuje a pověřuje soudního exekutora provedením exekuce, anebo dává pokyn soudnímu
exekutorovi k zastavení exekučního řízení, k odmítnutí návrhu na nařízení exekuce, nebo k zamítnutí
návrhu na nařízení exekuce, jde-li o exekuci pro vymožení peněžitého plnění
a není-li exekučním titulem notářský nebo exekutorský zápis.
- rozhoduje o návrhu na zastavení exekuce, byl-li tento návrh podán oprávněným, anebo byl-li tento
návrh podán povinným a oprávněný tomuto návrhu neodporoval a není-li třeba nařídit jednání,
- rozhoduje o odkladu exekuce v případech, v nichž není nutno nařídit jednání,
- rozhoduje o návrhu povinného na spojení exekucí (podle § 37 odst. 4 a 5 ex.ř.),
- z pověření soudce pátrá po pobytu, na základě pověření soudce ustanovuje opatrovníka, činí úkony
před předložením odvolání odvolacímu soudu, činí dotazy na exekutory ohledně odměn a
vynaložených nákladů či na základě pověření soudce zjišťuje od exekutora, účastníků exekučního
řízení a jiných osob skutečnosti důležité pro rozhodnutí soudce,
- na základě pověření soudce činí další úkony povolené zákonem č. 121/2008 Sb.
Odvolání proti jeho rozhodnutí rozhoduje Mgr. Monika Křížová.
V případě dojití žádosti o udělení pověření exekutorovi k exekuci na nesprávném formuláři po
zařazení do 26Nc rozhoduje o vrácení této žádosti.
V Chomutově dne 30. 7. 2015

JUDr. Petr Šustr, předseda Okresního soudu

v Chomutově

