Dodatek k rozvrhu práce č. 3/2015
Předseda Okresního soudu v Mostě vydává dne 29. 5. 2015 v souladu s ustanovením § 41 odst. 2 zák.
č. 6/2002 Sb., o soudech a soudcích tento dodatek, kterým se mění Rozvrh práce Okresního soudu v
Mostě pro rok 2015 tak, že:
1. s účinností od 5. června 2015
v části I. bod a) trestní úsek

se zastavuje nápad, a to včetně specializací, s výjimkou vazebních věcí a specializace Tm, do
soudních oddělení 1 T, 2 T, 3 T, 5 T, 6 T, 7 T, 42 T.
S účinností od 1.6.2015 se otevírá nápad do soudního oddělení 4 T. V okamžiku, kdy nápad
soudního oddělení 4 T dosáhne 40 věcí, další nápad půjde do všech soudních oddělení podle
rozvrhu práce, počínaje soudním oddělením, u kterého se zastavil nápad ke dni 1.6.2015.
Vazební věci nebudou do soudního oddělení 4 T přidělovány do 30.6.2015.
Dále dochází ke změně specializací, kdy trestná činnost - daňová, bankovní a finanční (§§ 240
- 267 tr. zákoníku) přechází na soudní oddělení 4 T, ve kterém se s účinnosti od 1.7.2015
nápad nespecializované trestné činnosti stanoví na 85 %, stejné procento platí i pro věci Nt a
Td.
Dále bude soudkyně zařazena do rozhodování v přípravném řízení a řízení, včetně
rozhodování o návrzích ve věcech mladistvých dle zák. č. 218/2003 Sb. a ve věcech dle § 452
zák. č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních a bude rozhodovat o obnovách řízení ze
soudního oddělení 4T a ve věcech, kde soudkyně rozhodovala a o opravných prostředcích do
rozhodnutí vyšších soudních úředníků ve věcech, kde soudkyně rozhodovala.
2. s účinností od 1. července 2015 se vzájemně zastupují soudci soudních oddělení 1 T a 4 T
JUDr. Bohumila Huňáčková a Mgr. Petra Stará.
3. s účinností od 1. června 2015
v části I. bod c) Vykonávací řízení (výkon rozhodnutí a exekuce)
se doplňuje u vyšší soudní úřednice Danuše Dvořákové náplň činnosti:
dohled nad vedením rejstříků a výkonem činnosti soudního exekutora JUDr. Jana Parasky a příprava
podkladů pro vyřizování stížností na činnost soudních exekutorů
4. s účinností od 1. června 2015 - asistenti soudců
se ruší zařazení asistentky Mgr. Ireny Zienerové a u asistentky Mgr. Ivety Batrinové se mění náplň
činnosti tak, že vyřizuje věci L (každá druhá věc), Nc a Cd, pokud je dožadován výslech mimo budovu
soudu (každá druhá věc). V dalším zůstává náplň činnosti stejná.
zastupování asistentek se mění tak, že
Mgr. Petra Bauerová zastupuje Mgr. Ivetu Batrinovou
Mgr. Iveta Batrinová zastupuje Mgr. Petru Bauerovou
5. s účinností od 1. června 2015
v části Přílohy se doplňuje
Občanskoprávní oddělení: – Pavel Dub, Renata Eiblová, Ing. Jindřich Flídr, Josef Hofmann, Ing. Jitka
Karlíková, Jan Kodym, Danuše Kropáčková, Eva Křížová, Jaroslava Macáková, Libuše Marksová, Václav
Pangrác, Hana Seidlová, Josef Špička, Květoslava Ullwerová, Mgr. Milan Vodička.
Tito přísedící nejsou přiděleni do jednotlivých soudních oddělení, neboť dokončují neskončené věci
s tím, že dále již nebudou do jednotlivých soudních oddělení zařazováni – Anuška Erlerová, Emilie

Hornová, Alena Husáková, Jaroslava Jandeková, Jana Johnová, Pavla Kocurová, Jaroslava Prosová,
Josef Půža, Zdeněk Vild.
6. s účinností od 15. června 2015
v části I. bod c) Nesporná řízení
se v soudním oddělení 18 mění písmena, kterými začínají jména nezletilých nebo účastníků na Č, D, J,
S, V, W a stanoví se zástupci JUDr. Aleny Plačkové v pořadí JUDr. Lucie Nevečeřalová, JUDr. Marie
Tesařová a Mgr. Blanka Pospíšilová,
v soudním oddělení 19 se mění písmena, kterými začínají jména nezletilých nebo účastníků na Ď, CH,
K, M, Ň, Q, Š, Ť, Z a stanoví se zástupci JUDr. Lucie Nevečeřalové v pořadí JUDr. Alena Plačková, Mgr.
Blanka Pospíšilová a JUDr. Marie Tesařová,
v soudním oddělení 20 se mění písmena, kterými začínají jména nezletilých nebo účastníků na A, B, C,
E, I, N, P, R, Ř, T, X, Y, Ž a stanoví se zástupci JUDr. Marie Tesařové v pořadí Mgr. Blanka Pospíšilová,
JUDr. Alena Plačková a JUDr. Lucie Nevečeřalová,
otevírá se nové soudní oddělení 49 ve kterém se určuje předsedkyní senátu Mgr. Blanka Pospíšilová a
určují se písmena, kterými začínají jména nezletilých nebo účastníků na F, G, H, L, O, U a stanoví se
zástupci Mgr. Blanky Pospíšilové v pořadí JUDr. Marie Tesařová, JUDr. Lucie Nevečeřalová a JUDr.
Alena Plačková.
Ke dni 15.6.2015 bude vydáno Opatření s připojeným seznamem věcí v soudním oddělení 19, ve
kterých je jako řešitel uvedena Mgr. Blanka Pospíšilová a ve kterých nebyl dosud učiněn úkon JUDr.
Lucií Nevečeřalovou, a které bude dále řešit Mgr. Blanka Pospíšilová.
7. s účinností od 15. června 2015
Rejstříková vedoucí Petra Drážková se přiděluje soudci Mgr. Blance Pospíšilové a ruší se její
stávající přidělení k vyšším soudním úřednicím Aleně Ujčíkové a Ing. Lence Tiché.
8. s účinností od 15. června 2015
Do náplně práce vyšších soudních úřednic se doplňuje, že zpracovávají věci Cd
Alena Ujčíková v rozsahu, jak by podle pravidel pro rozdělení nápadu připadaly soudcům JUDr. Aleně
Plačkové a JUDr. Lucii Nevečeřalové
Ing. Lence Tiché v rozsahu, jak by podle pravidel pro rozdělení nápadu připadaly soudcům JUDr. Marii
Tesařové a Mgr. Blance Pospíšilové
9. s účinností od 1. června 2015 se na trestním úseku mění :
Dita Demková na protokolující úřednici
Dagmar Kastnerová na rejstříkovou vedoucí přidělenou soudkyni JUDr. Bohumile Huňáčkové.

Mgr. Martin Beneš
předseda Okresního soudu v Mostě

