Spr 865/2015

Dodatek k rozvrhu práce č. 6/2015
Předseda Okresního soudu v Mostě vydává dne 28. 9. 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 1. října 2015
v části I. bod a) Trestní úsek se mění :

V soudním oddělení 42 T se nápad nespecializované trestné činnosti v T stanoví na 100 %,
100 % nápad rovněž bude ve věcech Nt a Td.
v části I. bod b) Civilní úsek, bod c) Vykonávací řízení (výkon rozhodnutí a exekuce)
zakládají se nová soudní oddělení 50 C a 51 EXE pro předsedu senátu Mgr. Mariana Herese s oborem
a vymezením působnosti:
a)Specializace: 2/9 obchodní věci
100% oddílu EXE
Rozhodování podle insolvenčního zákona
Věci Nt – přípravné řízení a řízení, včetně rozhodování o návrzích ve věcech mladistvých podle zák. č.
218/2003 Sb., a ve věcech podle § 452 a § 405 zák.č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních
Zpracovávání věcí Cd
Zástupci soudce se určují v pořadí: JUDr. Daniel Nevečeřal
Mgr. Jana Benešová
Mgr. Martin Beneš
b)V době od 1. 10. 2015 do 31. 3. 2016 se zastavuje nápad v soudních odděleních 48 C a 43 EXE.
c)Zástupci soudce JUDr. Daniela Nevečeřala se nově stanovují v pořadí: Mgr. Marian Heres
Mgr. Bc. Zdeněk Piskač
Mgr. Jana Benešová
d)V nových podáních a v podáních ve věcech v oddílu EXEKUCE, ve kterých byla nařízena exekuce
nebo pověřen exekutor do 30. 9. 2015, rozhoduje v době od 1. 10. 2015 do 31 3. 2016 Mgr. Marian
Heres, s výjimkou věcí, ve kterých byl již učiněn úkon soudcem JUDr. Danielem Nevečeřalem.
e)Vyšší soudní úřednice Dana Pichová se přiřazuje k dalšímu soudci Mgr. Marianu Heresovi.
f)Novou rejstříkovou vedoucí na civilním úseku se ustanovuje Marie Straussová, která se přiděluje
soudci Mgr. Marianu Heresovi.

2 ) s účinností od 1. dubna 2016
v části I. bod b) Civilní úsek, bod c) Vykonávací řízení (výkon rozhodnutí a exekuce)
a)V soudních odděleních 48 C a 43 EXE soudce JUDr. Daniela Nevečeřala se určuje
1/9 obchodních věcí
100% oddílu EXE
V soudních odděleních 50 C a 51 EXE soudce Mgr. Mariana Herese se určuje
1/9 obchodních věcí
100% oddílu EXE
b)Vyšší soudní úřednici Vlastě Šloncové se určuje rozhodování ve věcech exekuce v soudním oddělení
43 EXE a vyšší soudní úřednici Zdeně Tarabové se určuje rozhodování ve věcech exekuce v soudním
oddělení 51 EXE tak, že do soudního oddělení 43 EXE se zapisují každá 1.-50., 101.-150.,…věc, a do
soudního oddělení 51 EXE se zapisují každá 51.-100., 151.-200.,…věc.
c)Podání ve věcech oddílu EXEKUCE, ve kterých byla nařízena exekuce nebo pověřen exekutor, a
která napadnou od 1. 4. 2016, se přidělují tak, že soudce JUDr. Daniel Nevečeřal řeší věci přidělené
vyšší soudní úřednici Vlastě Šloncové a soudce Mgr. Marian Heres řeší věci přidělené vyšší soudní
úřednici Zdeně Tarabové.

Mgr. Martin Beneš
předseda Okresního soudu v Mostě

