ČR Okresní soud v Opavě
33 Spr 1458/2016

Dodatek č. 13
k Rozvrhu práce OS v Opavě na rok 2016
V souvislosti s požadavkem na rovnoměrné zatížení soudců se s účinností od 1. 9. 2016 m ě n í Rozvrh práce pro rok 2016 t a k t o :

Občanskoprávní úsek nesporný

15 P a Nc
Mgr. Daniela Zíková
Mgr. Dagmar Hanáková

Rozhodování ve věcech týkajících se:
• prohlášení za nezvěstného, prohlášení za mrtvého, či určení data smrti,
• zásahu do integrity osob nezletilých, které dovršily čtrnáctého roku věku a nenabyly plné svéprávnosti
a zásahu do integrity osob neschopných úsudku způsobem zanechávajícím trvalé, neodvratitelné a vážné
následky nebo způsobem spojeným s vážným nebezpečím pro jeho život nebo zdraví,
• svěřenského fondu,
• návrhů na povolení uzavření manželství,
• osvojení nezletilých,
• řízení ve věcech péče soudu o nezletilé,
• vydání předběžného opatření upravujícího poměry dítěte,
• zdravotnické dokumentace v případě utajeného porodu,
• specifických zdravotních služeb podle zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve
znění pozdějších předpisů,
• podpůrných opatření při narušení schopnosti zletilého právně jednat a svéprávnosti člověka.
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Automatické přidělování nápadu obecným způsobem do 100 % běžného nápadu.
½ nápadu věcí týkajících se určování a popírání rodičovství, včetně věcí s cizím prvkem.

18 P a Nc
Mgr. Markéta Fochlerová
JUDr. Kateřina
Rybová Strossová

Rozhodování ve věcech týkajících se:
• prohlášení za nezvěstného, prohlášení za mrtvého, či určení data smrti,
• zásahu do integrity osob nezletilých, které dovršily čtrnáctého roku věku a nenabyly plné svéprávnosti
a zásahu do integrity osob neschopných úsudku způsobem zanechávajícím trvalé, neodvratitelné a vážné
následky nebo způsobem spojeným s vážným nebezpečím pro jeho život nebo zdraví,
• svěřenského fondu,
• návrhů na povolení uzavření manželství,
• osvojení nezletilých,
• řízení ve věcech péče soudu o nezletilé,
• vydání předběžného opatření upravujícího poměry dítěte,
• zdravotnické dokumentace v případě utajeného porodu,
• specifických zdravotních služeb podle zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve
znění pozdějších předpisů,
• podpůrných opatření při narušení schopnosti zletilého právně jednat a svéprávnosti člověka.
Automatické přidělování nápadu obecným způsobem do 100 % běžného nápadu.
½ nápadu řízení o věcech s cizím prvkem výše uvedených agend, včetně ½ nápadu opatrovnických Cd s cizím
prvkem.

23 P a Nc
Mgr. Tomáš Kamradek
JUDr. Veronika Zahelová,
včetně věcí Rod
Mgr. Vítězslav Špalek
ve věcech řízení
o pozůstalosti,
o úschovách,
o umoření listin

Rozhodování ve věcech týkajících se:
• prohlášení za nezvěstného, prohlášení za mrtvého, či určení data smrti,
• zásahu do integrity osob nezletilých, které dovršily čtrnáctého roku věku a nenabyly plné svéprávnosti
a zásahu do integrity osob neschopných úsudku způsobem zanechávajícím trvalé, neodvratitelné a vážné
následky nebo způsobem spojeným s vážným nebezpečím pro jeho život nebo zdraví,
• svěřenského fondu,
• návrhů na povolení uzavření manželství,
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•
•
•
•
•

osvojení nezletilých,
řízení ve věcech péče soudu o nezletilé,
vydání předběžného opatření upravujícího poměry dítěte,
zdravotnické dokumentace v případě utajeného porodu,
specifických zdravotních služeb podle zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve
znění pozdějších předpisů,
• podpůrných opatření při narušení schopnosti zletilého právně jednat a svéprávnosti člověka.
Automatické přidělování nápadu obecným způsobem do 40 % běžného nápadu.
Rozhodování věcí agendy Rod dle hl. III. zákona č. 218/2003 Sb., soudnictví ve věcech mládeže – v plném
rozsahu.
Řízení o pozůstalosti, o úschovách, o umoření listin – dozor nad agendou.

28 P a Nc
JUDr. Kateřina
Rybová Strossová
Mgr. Markéta Fochlerová

Rozhodování ve věcech týkajících se:
• prohlášení za nezvěstného, prohlášení za mrtvého, či určení data smrti,
• zásahu do integrity osob nezletilých, které dovršily čtrnáctého roku věku a nenabyly plné svéprávnosti
a zásahu do integrity osob neschopných úsudku způsobem zanechávajícím trvalé, neodvratitelné a vážné
následky nebo způsobem spojeným s vážným nebezpečím pro jeho život nebo zdraví,
• svěřenského fondu,
• návrhů na povolení uzavření manželství,
• osvojení nezletilých,
• řízení ve věcech péče soudu o nezletilé,
• vydání předběžného opatření upravujícího poměry dítěte,
• zdravotnické dokumentace v případě utajeného porodu,
• specifických zdravotních služeb podle zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve
znění pozdějších předpisů,
• podpůrných opatření při narušení schopnosti zletilého právně jednat a svéprávnosti člověka.
Automatické přidělování nápadu obecným způsobem do 100 % běžného nápadu.
½ nápadu věcí s cizím prvkem výše uvedených agend, včetně ½ nápadu opatrovnických Cd s cizím prvkem.
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30 P a Nc
JUDr. Veronika Zahelová
Mgr. Tomáš Kamradek

Rozhodování ve věcech týkajících se:
• prohlášení za nezvěstného, prohlášení za mrtvého, či určení data smrti,
• zásahu do integrity osob nezletilých, které dovršily čtrnáctého roku věku a nenabyly plné svéprávnosti
a zásahu do integrity osob neschopných úsudku způsobem zanechávajícím trvalé, neodvratitelné a vážné
následky nebo způsobem spojeným s vážným nebezpečím pro jeho život nebo zdraví,
• svěřenského fondu,
• návrhů na povolení uzavření manželství,
• osvojení nezletilých,
• řízení ve věcech péče soudu o nezletilé,
• vydání předběžného opatření upravujícího poměry dítěte,
• zdravotnické dokumentace v případě utajeného porodu,
• specifických zdravotních služeb podle zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve
znění pozdějších předpisů,
• podpůrných opatření při narušení schopnosti zletilého právně jednat a svéprávnosti člověka.
Automatické přidělování nápadu obecným způsobem do 100 % běžného nápadu.

32 P a Nc
Mgr. Dagmar Hanáková
Mgr. Daniela Zíková

Rozhodování ve věcech týkajících se:
• prohlášení za nezvěstného, prohlášení za mrtvého, či určení data smrti,
• zásahu do integrity osob nezletilých, které dovršily čtrnáctého roku věku a nenabyly plné svéprávnosti
a zásahu do integrity osob neschopných úsudku způsobem zanechávajícím trvalé, neodvratitelné a vážné
následky nebo způsobem spojeným s vážným nebezpečím pro jeho život nebo zdraví,
• svěřenského fondu,
• návrhů na povolení uzavření manželství,
• osvojení nezletilých,
• řízení ve věcech péče soudu o nezletilé,
• vydání předběžného opatření upravujícího poměry dítěte,
• zdravotnické dokumentace v případě utajeného porodu,
• specifických zdravotních služeb podle zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve
znění pozdějších předpisů,
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• podpůrných opatření při narušení schopnosti zletilého právně jednat a svéprávnosti člověka.
Automatické přidělování nápadu obecným způsobem do 100 % běžného nápadu.
½ nápadu věcí týkajících se určování a popírání rodičovství, včetně věcí s cizím prvkem.

S účinností od 7. 9. 2016 se z důvodu pracovní neschopnosti soudkyně JUDr. Miroslavy Kramné trvající déle než 30 dnů zastavuje nápad
v soudních odděleních 9 C a 109 C, a to až do ukončení pracovní neschopnosti.

V Opavě dne 31. 8. 2016

JUDr. Marta Kožušníková
předsedkyně okresního soudu
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