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Karlovy Vary 13.ledna 2017

Změny rozvrhu práce pro rok 2017

S ohledem na organizační a personální změny u soudu dochází s účinností od 19.1.2017
ke změně rozvrhu práce pro rok 2017 (dále také jen „RP“). Úpravy RP a jejich rozsah je
následující:
1) Na straně 3 RP se přidává jméno příkazce operací Simona Vlková.
2) Na straně 3,4,5 RP se za poslední větu v oboru působnosti všem soudcům přidává věta :
Vyřizuje věci Td.
3) Na straně 8 RP, bod 8) se vypouští ve druhé řádce slovo personalistky a nahrazuje se
slovem sekretářky.
4) Na straně 11 RP se do senátu č. 20 doplňuje tento text:
Senát č.
Předseda senátu
Obor působnosti:
Soudní oddělení Zástupce
20
Vyřizuje neskončené věci P a Nc
Mgr. Petr ŠEVČÍK
P a Nc, Nc, L
JUDR. Ema Tomšová ze senátu 20 P a Nc, zapsané do
31.12.2016

Jednací den
Jednací síň
úterý, čtvrtek
39/2.patro

5) Dále se na straně 11 a 12 RP mění Zástupce u všech soudců takto:
Předseda Mgr. Alena JUDr. Dagmar
Mgr. Marie
JUDr. Petra
senátu
Dobrá
Mikolášová
Pospíšilová
Hortenská

JUDr.Ema
Tomšová,Ph.D.

Zástupce JUDr. Petra
Hortenská

Mgr. Petr
Ševčík

Mgr. Marie
Pospíšilová

JUDr. Dagmar
Mikolášová

Mgr. Alena
Dobrá

6) Na straně 13 RP se doplňuje tento text:
0 P – rejstřík opatrovnický
( zápis věcí převedených z rejstříku Nc (opatrovnické oddíly)
z důvodu trvalejší péče o nezletilého nebo osobu, jejíž svéprávnost byla omezena , a dále věci,
které byly soudu postoupeny, a byly již u postupujícího soudu zapsány v rejstříku P
0 Nc – rejstřík opatrovnický ( zapisují se věci civilních soudců, kteří rozhodují v opatrovnické
agendě).
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7) Dále na straně 13 RP bod e) se vypouští poslední věta: Soudci civilního úseku se účastní
neodkladných a neopakovatelných úkonů - § 158 trestního řádu ve dnech pracovní
pohotovosti i během pracovní doby.
8) Na straně 14,15 se vyšším soudním úřednicím přidává do oboru působnosti na konec první
věty: ZŘS.
9) Na straně 16 se u vedoucí kanceláře Libuše Klabanové v oboru působnosti ve čtvrté větě
před písmenkem L vypouští číslo 37.
Na straně 18 a 19 se vypouští v soudním oddělení 112 EC,
113EC,114EC,116EC,117EC,118EC, 119EC, 119EC a 141EC.
10) Na straně 20 RP bod f) se vypouští poslední věta: Soudci civilního úseku se účastní
neodkladných a neopakovatelných úkonů - § 158a tr. řádu – to zajišťují ve dnech pracovní
pohotovosti i během pracovní doby.
11) Na straně 23 RP se v oboru působnosti u Marcely Strouhalové vypouští Nc/C a přidává se
do oboru působnosti Regině Lisnerové.
12) Na straně 27 se u VSÚ Vladimíra Vaňka a Hany Vávrové vypouští v poslední větě
v oboru působnosti „ v opatrovnických věcech“.
13) Na straně 28 v oboru působnosti vedoucích kanceláře se vypouští poslední věta: Provádí
mundážní práce a plní ostatní příkazy podle pokynů vedoucích kanceláře.
14) Na straně 30 se vypouští celý text u Mgr. Petra Ševčíka.
15) Na straně 33 se u hospodářky Jarmily Cédlové přidává do oboru působnosti za poslední
větu tento text: Zajišťuje fasování kancelářských potřeb každý 1. pátek v měsíci v době od
13.00 do 14.00 hodin v prostorách skladu kancelářských potřeb.
16) Na straně 35 se Janě Krejčové přidává funkce rejstříková vedoucí
17) Na straně 36 se k pracovnicím podatelny a doručného oddělení přidává jméno zastupující
pro elektronickou podatelnu : Jana Krejčová.
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18) Na straně 38 se vypouští ze seznamu zapisovatelek Vlasta Chalupová a doplňuje se jmény
Ertlová Šárka, Krůtová Petra.
19) Na straně 40 se do seznamu přísedících Mgr. Daliboru Čermákovi doplňuje jméno Věra
Janešová , která se zároveň vypouští se seznamu přísedících JUDr. Ivany Fořtové a nahrazuje
se jménem Mgr. Jan Hájek.

JUDr. Dagmar Mikolášová,v.r
předsedkyně Okresního soudu v Karlových Varech
Zpracovala: Jana Gutwirtová
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