ČR Okresní soud v Opavě
33 Spr 1655/2016

Dodatek č. 16
k Rozvrhu práce OS v Opavě na rok 2016

V souvislosti s požadavkem na rovnoměrné vytížení soudců a dále v souvislosti s plánovaným odchodem soudkyně Mgr. Ivany Korpasové na
mateřskou dovolenou se mění Rozvrh práce Okresního soudu v Opavě pro rok 2016 takto:
- s účinností od 17. 10. 2016
trestní úsek

5T
Zastavuje se nápad všech trestních věcí do soudního oddělení 5 T JUDr. Alice Vrakelová, a to do konce listopadu 2016 z důvodu přidělení
velmi obsáhlé věci 5 T 87/2016 (10 950 listů a 12 obžalovaných).

27 T
Mgr. Natálie Krausová
Mgr. Jiří Urban
Mgr. Petr Polák
věci s cizím prvkem,
ochranné léčby, detence

Rozhodování ve věcech trestních rejstříků 27 T, Nt, 50 % věcí Td.
Rozhodování věcí dle zákona o trestní odpovědnosti právnických osob a věcí velkého rozsahu.
Zahlazení odsouzení a věci všeobecné.
Bankovní a finanční kriminalita – 20 % nápadu.
Ochranné léčby a zabezpečovací detence do 50 % nápadu.
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Přísedící seznamu č. 27.
Přísedící seznamu č. 1.
Přísedící seznamu č. 19.

Věci s cizím prvkem, včetně věcí agendy Td s cizím prvkem do 50 % nápadu.
Věci, kde není jednoznačně dána místní příslušnost Okresního soudu v Opavě.
Automatické přidělování nápadu věcí trestních, vazebních, do senátu obecným způsobem dorovnáním
do 60 % nápadu běžného soudce.
Převzetí trestní agendy, včetně do budoucna obživlých věcí, původně vyřizovaných soudcem Mgr. Danielem
Hřivňackým.

39 T
Do soudního oddělení 39 T – Mgr. Eva Valoušková se přidělují trestní věci ze soudního oddělení 3 T, ve kterých nebyl učiněn žádný úkon:
3 T 47/2016, 3 T 94/2016, 3 T 126/2016, 3 T 128/2016.

Poznámka k přerozdělení trestních věcí soudního oddělení 3 T
V souvislosti se zánikem funkce soudce JUDr. Alice Frantové dojde ke dni 1. 12. 2016 k přerozdělení nevyřízených trestních věcí
soudního oddělení 3 T takto:
1) Soudní oddělení 39 T
- přidělení posledně napadlých 20-ti nevyřízených trestních věcí ze soudního oddělení 3 T (mimo věci velkého rozsahu),
- převzetí trestní agendy včetně všech nepravomocně vyřízených a do budoucna obživlých věcí původně vyřizovaných soudkyní
JUDr. Alicí Frantovou.

2) Nevyřízené věci velkého rozsahu (nad 700 listů dle poznámek k rozvrhu práce pro rok 2016) budou rozděleny postupně od nejstarší po
nejnovější věc všem soudním oddělením rozhodujícím věci velkého rozsahu (s výjimkou soudního oddělení 39 T) tak, aby počet přidělených
věcí do soudních oddělení byl stejný.
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3) Zbývající nevyřízené trestní věci ze soudního oddělení 3 T budou rozděleny s výjimkou soudního oddělení 39 T mezi ostatní soudní
oddělení počínaje soudním oddělením 1 T dle vzrůstajícího číselného označení soudního oddělení postupně od nejstarší po nejnovější věc tak,
aby počet přidělených věcí do soudních oddělení byl stejný.

občanskoprávní úsek sporný
- s účinností od 1. 11. 2016

26 C
Mgr. Vladimír Tománek
Mgr. Ivana Korpasová
Přísedící seznamu č. 26.
Přísedící seznamu č. 6.

Rozhodování ve věcech občanskoprávních rejstříků C, mimo návrhů na vydání platebního rozkazu, Nc, Cd a dále
ve věcech ochrany proti domácímu násilí.
100 % věcí pracovních, 100 % věcí pracovních s cizím prvkem.
100 % žalob podle zákona č. 198/2009 Sb. (antidiskriminační zákon).
Automatické přidělování nápadu obecným způsobem dorovnáním do 100 % nápadu běžného soudce.

126 C
Mgr. Vladimír Tománek
Mgr. Ivana Korpasová
Přísedící seznamu č. 26.
Přísedící seznamu č. 6.

Rozhodování ve věcech návrhů na vydání platebního rozkazu.
100 % věcí pracovních, 100 % věcí pracovních s cizím prvkem.
Automatické přidělování nápadu obecným způsobem dorovnáním do 100 % nápadu běžného soudce.

Zastavuje se nápad do soudních oddělení 6 C a 106 C.
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Poznámka k přerozdělení věcí ze soudních oddělení 6 C a 106 C
Nevyřízené věci ze soudních oddělení 6 C a 106 C budou po nástupu soudkyně Mgr. Ivany Korpasové na mateřskou dovolenou následně
přerozděleny rovnoměrně mezi všechny soudce občanskoprávního úseku sporného kromě soudců vyřizujících obchodní věci či spory ze smluv
o úvěru, tj. kromě soudců JUDr. Kollera, JUDr. Zahelové, JUDr. Světlíka a Mgr. Solaře. Nevyřízené věci pracovní budou přiděleny soudci
vyřizujícímu věci s touto specializací Mgr. Tománkovi. Nevyřízené a pravomocně neskončené věci budou rozděleny mezi soudce počínaje
soudním oddělením 7 C dle vzrůstajícího číselného označení soudních oddělení postupně od nejstarší po nejnovější věc tak, aby počet
přidělených věcí do všech soudních oddělení včetně soudního oddělení 26 C (pracovní specializace) byl stejný.

V Opavě dne 13. 10. 2016

JUDr. Marta Kožušníková
předsedkyně okresního soudu
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