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20 Spr 395/2016

V Plzni 27.9.2016

OPATŘENÍ

č. 2.
předsedkyně Okresního soudu Plzeň-sever k Rozvrhu práce na rok 2016

I.
Dne 1.10.2016 nastupuje na poloviční úvazek po rodičovské dovolené JUDr. Jana
Srpová, které se otevře nový senát č. 25 s tím, že zde bude zapisována níže uvedená agenda.
V rámci rovnoměrného rozdělení nápadu bylo na poradě soudců konané dne 14.9.2016
dohodnuto, že od 1.10.2016 bude ostatním soudcům na civilním úseku zastaven nápad (vyjma
specializací) a JUDr. Srpové bude zapsáno 85 věcí (což je ½ průměrného stavu nedodělků na
1 soudce). Poté bude puštěn nápad do všech senátů dle platného rozvrhu práce na rok 2016.
Její senát 25C bude vyřizovat VSÚ Jitka Riedlbauchová, asistent soudce Mgr. Pendlová,
zatím budou pro ni psát všechny zapisovatelky na C úseku, dle pokynu vedoucích, vedoucí
kanceláře senátu 25 C bude Jana Mašterová.

Odd. 25 C, 225 C, 25 Nc, 325 EXE,
Funkce

______

Předseda senátu

Jméno________________________Zástupce_____________
JUDr. Jana SRPOVÁ

Mgr. Jarmila Millerová

1. Vyřizuje věci C (tj. občansko-právní agendu A) tedy spadající pod civilní řízení sporné
s výjimkou samosoudcovských věcí s cizím prvkem a věcí senátních – 50% nápadu
2. Vyřizuje věci Nc (tj. občansko-právní agendu B) tedy spadající pod řízení před podáním
žaloby a řízení o předběžných opatření a zajištění důkazu – 50% nápadu
3. Vyřizuje věci Nc (tj. občansko-právní agendu C) spadající pod nesporná řízení a řízení
o předběžných opatřeních podle zákona o zvláštních řízeních soudních - 50% nápadu

4. Vyřizuje věci EXE v řízení o výkonu rozhodnutí soukromými exekutory podle exekučního
řádu v rozsahu pravomoci k rozhodování exekučního soudu podle citovaného právního
předpisu - 50% nápadu
5. Rozhoduje o podaných opravných prostředcích (odvolání a námitky) ve shora
uvedených věcech proti rozhodnutím justičního čekatele, asistenta soudce nebo pověřeného
administrativního zaměstnance podle § 374 odst. 3 občanského soudního řádu a podle § 9
odst. 1 a 2 zákona č. 121/2008 Sb. o vyšších soudních úřednících proti rozhodnutí vyššího
soudního úředníka má-li za to, že se má odvolání zcela vyhovět.

II.
Nový přísedící pan Martin Bartoš (slib složil 13.9.2016) se zařazuje do senátu 4C
Mgr. Poláčka.

JUDr. Iveta Z Í T K O V Á
předsedkyně Okresního soudu Plzeň-sever

