Okresní soud v Olomouci, tř. Svobody 16, 771 38 OLOMOUC
Spr 1310/2014

Dodatek č. 6 k Rozvrhu práce

pro rok 2014
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Správa soudu a styk s veřejností:
Vyšší podací a tiskové oddělení:
-

zajištění zápisu veškerého nového nápadu do všech soudních oddělení
provádění lustra nových návrhů
vyhotovení spisových obalů, provádění žurnalizace včetně zařazování příloh do přílohových obálek
provádění tisku dokumentů a obálek
třídění a rozdělování vytištěných dokumentů a obálek pro jednotlivá oddělení
zajištění provozu e-Podatelny a e-Výpravny
zpracování e-mailové pošty z oficiální adresy OS (v případě nepřítomnosti L. Jurigové a M. Menšíkové)
vzájemné zastupování všech pracovnic tohoto oddělení
skenování návrhů a ukládání do ISAS pod spisovou značku
skenování dokumentace a ukládání do CEPR
vedení sběrných spisů CEPR (závady v doručení, opravné prostředky, vrácené nebo postoupené spisy, další písemnosti)

Dita Žampachová, DiS.
Lada Křepelková
Renáta Halířová
Daniela Řeháková
Monika Koszorú

-

garant seznamu jmen, konverze dokumentů, lustrace cizinců v CEO
konverze dokumentů, garant seznamu jmen

-

skenování návrhů a ukládání do ISAS pod spisovou značku (VPO)
zajištění provozu e-Podatelny a e-Výpravny (VPO)
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Občanskoprávní úsek
Soudci a soudní oddělení (rejstříky C, EC, EVC, Nc,Cd,Ro, Ero):
V celém oddíle se příjmení JUDr. Kateřiny Andělové mění na Štěpánková.
Přehled soudních oddělení:
předseda senátu
18C
18EC
18EVC
18Nc
18Cd
32Nc

VSÚ

Mgr. I. Krbcová
zástupci:
zástupci:
R. Pekařová
JUDr. Jaroslava Jechová
Bc. S. Smolková
JUDr. Jitka Rollerová, Dr.
Mgr. Eva Krejčovská
Mgr. Aleš Frumar
Mgr. Kateřina Andělová
Mgr. Libor Brokeš
Mgr. Iveta Nedozrálová
JUDr. Miroslava Dvořáková
Mgr. Ludmila Papicová
JUDr. Vít Jašek
JUDr. Naděžda Nováková
Mgr. Ingrid Kovářová Kochová,
Ph.D.
Mgr. Veronika Ornerová
JUDr. Vladimír Najdekr
Mgr. Sylva Teličková

neobsazeno

VK/RV

činnost

J. Zemánková
zástupci:
V. Dýcková

-

-

-
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zastaven nápad nových věcí
dosud neskončené věci tohoto soudního oddělení a dosud
neskončené věci, věci obživlé a věci skončené, v nichž je třeba
úkonu soudce, které byly přidělené k vyřízení soudci dříve
působícímu v tomto soudním oddělení z jiných soudních
oddělení, vyřizují postupně po jedné věci soudci ve
stanoveném pořadí s upřednostněním specializace, pokud u
nich nebyl zastaven nápad nových věcí
věci obživlé a věci skončené, v nichž je třeba úkonu soudce,
vyřízují postupně po jedné věci soudci, u nichž nebyl
zastaven nápad nových věcí, ve stanoveném pořadí
s upřednostněním specializace
věci přidělené před 1. 8. 2014 zastupujícím soudcům již
vyřídí v rámci svého nápadu tito zákonní soudci

27C
27Nc
27Cd

J. Vítečková
zástupci:
E. Dořičáková
Bc. E. Veselá,
DiS.

JUDr. Jana Maxiutová
zástupci:
JUDr. Naděžda Nováková
Mgr. Aleš Frumar

V. Dýcková
zástupce:
I. Fialová

-

zastaven nápad nových věcí
vyřizování dosud neskončených věcí, věcí obživlých a
skončených, v nichž je třeba úkonu soudce

Přidělené pracovnice soudních kanceláří – zapisovatelky:
-

zapisovatelky jsou přiděleny do jednotlivých soudních oddělení dle potřeby vedoucími kanceláří
zapisovatelky vykonávají činnosti v soudních odděleních dle pokynů soudců, asistentů, VSÚ a vedoucích kanceláří

Bc. Petra Vítková
Adéla Kubáčková
Hradilová Helena
Mgr. Zdenka Koutecká
Kristina Koníčková
Romana Svobodová
Bc. Klára Godišová
Markéta Vařeková
Brázdová Petra

-

zápis rozhodčích nálezů
vedení rejstříku 0Nc – rozhodčí nálezy

Seznam přísedících pro jednotlivé senáty:
senát 2 T:
1.
Vlastimil Krejčiřík, 2. Zdeňka Frištenská, 3. Ing. Miroslav Indruch, 4. Miroslav Behro, 5. PhDr. Květoslav Krejčí, 6. Mgr. Martin Vysoudil,
7. Věra Geppertová
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Opatrovnický úsek:
Z celého oddílu se vyřazuje vedoucí kanceláře Lucie Šindlerová a příjmení zapisovatelky Lenky Nejedlé se mění na Onufráková.

Účinnost dodatku: od 1. 8. 2014
V Olomouci dne 25. 7. 2014
JUDr. Michal Jelínek
předseda Okresního soudu v Olomouci
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