ČR Okresní soud v Opavě
33 Spr 538/2016

Dodatek č. 2
k Rozvrhu práce OS v Opavě na rok 2016
V souvislosti s přeložením soudkyně Mgr. Dagmar Hanákové k Okresnímu soudu v Opavě a v zájmu rovnoměrného pracovního
vytížení soudců Okresního soudu v Opavě s e m ě n í Rozvrh práce pro rok 2016 t a k t o :
- s účinností od 1. 2. 2016
občanskoprávní úsek nesporný
Zastavuje se nápad do soudního oddělení 31 P a Nc s výjimkou nápadu, který bezprostředně souvisí s věcmi, které doposud nebyly vyřízeny.
Mgr. Natálii Krausovou zastupuje Mgr. Dagmar Hanáková.
15 P a Nc
Mgr. Daniela Zí ko v á
Mgr. Dagmar Ha n á ko vá

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,
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•
•

zdravotnické dokumentace v případě utajeného porodu,
specifických zdravotních služeb podle zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve
znění pozdějších předpisů.
Automatické přidělování nápadu obecným způsobem do 100 % běžného nápadu.
½ nápadu věcí týkajících se určování a popírání rodičovství, včetně věcí s cizím prvkem.

32 P a Nc
Mgr. Dagmar Hanáková
Mgr. Daniela Zí ko vá

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.
Automatické přidělování nápadu obecným způsobem do 100 % běžného nápadu.
½ nápadu věcí týkajících se určování a popírání rodičovství, včetně věcí s cizím prvkem.

Způsob přidělování nápadu:
Přidělování nápadu nových věcí do soudních oddělení 15, 18, 23, 28 a 32 je prováděno automatickým přidělováním obecným způsobem.
Z uvedeného pravidla platí následující výjimky:
a) pokud napadne nový návrh ohledně týchž dětí (osob), bude zapsán do oddělení soudce, který vyřídil (vyřizuje) původní návrh,
b) pokud napadne další návrh týkající se nezletilých dětí, u kterých rozhodoval soudce, který již u soudu nepracuje nebo pracuje na jiném oddělení,
případně mu byl zastaven nápad, přidělí se do oddělení, ve kterém byla věc původní vyřizována, není-li to možné, přidělí se do soudního oddělení
32 P a Nc, to neplatí u věcí omezení svéprávnosti, které se vždy přidělí do soudního oddělení 30 P a Nc,
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c)

věci po zrušení konečného rozhodnutí nejvyšším nebo ústavním soudem soudci, který o nich rozhodoval v I. stupni a není-li to možné, do oddělení,
ve kterém byla věc původně zapsána, není-li to možné, automatickým přidělováním nápadu obecným způsobem,
d) věci vrácené po vyslovení místní a věcné nepříslušnosti budou přiděleny do oddělení, v němž bylo o nepříslušnosti rozhodnuto.

V Opavě dne 26. 1. 2016
JUDr. Marta Kožušníková
předsedkyně okresního soudu
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