sp. zn. Spr 934/2013

Doplněk č. 2 rozvrhu práce Okresního soudu Plzeň – město pro rok 2013

Z důvodu jmenování JUDr. Martiny Folkové soudkyní dne 28. února 2013 a jejího přidělení
k výkonu funkce soudce k Okresnímu soudu Plzeň – město od 1. března 2013 a z důvodu
plánovaného dočasného přidělení Mgr. Soni Kacovské k výkonu funkce soudkyně ke Krajskému soudu
v Plzni od 1. dubna 2013 se rozvrh práce mění takto:
JUDr. Martina Folková se od 1. března 2013 zařazuje jako předsedkyně senátu do oddělení 25
C, přičemž Mgr. Soňa Kacovská v měsíci březnu 2013 bude vyřizovat pouze věci napadlé do 28. února
2013 a po jejím dočasném přidělení ke Krajskému soudu v Plzni JUDr. Martina Folková převezme od
1. dubna 2013 všechny věci dosud vyřizované Mgr. Soňou Kacovskou.
Dále se rozvrh práce mění tak, že s účinností od 1. března 2013 do oddělení 25 C –
předsedkyně senátu JUDr. Martina Folková budou napadat věci C obchodní v rozsahu jedné poloviny,
dále věci C ostatní v rozsahu jedné poloviny, s výjimkou věcí senátních, a to včetně věcí s cizím
prvkem a věcí týkajících se nájmu bytů a nebytových prostor, dále v oddělení budou vyřizovány věci C
– specializace úvěry v plném rozsahu, věci Cd v plném rozsahu a dále v oddělení budou vyřizovány i
věci Nc – předběžná opatření dle § 76b o.s.ř. podaná po zahájení řízení.
S ohledem na skutečnost, že od 1. března 2013 již v oddělení 25 C nebudou vyřizovány pouze
věci ve specializaci obchodní, ale i věci C ostatní, s účinností od 1. března 2013 se mění rozvrh práce
tak, že i v ostatních civilních odděleních budou věci C – specializace úvěry vyřizovány v rozsahu
odpovídajícímu celkovému nápadu do oddělení, tzn. v odděleních 11 C, 12 C, 14 C, 17 C, 21 C, 28 C,
30 C, 34 C, 36 C a 38 C v plném rozsahu, v oddělení 39 C v rozsahu ¾, v oddělení 18 C v rozsahu 60 %,
v odděleních 16 C, 23 C a 35 C v rozsahu 1/2 (v oddělení 35 C nápad věcí bude až od 1. dubna 2013,
neboť dle doplňku č. 1 rozvrhu práce je do oddělení v měsících únor a březen 2013 zastaven nápad
nových věcí) a v oddělení 13 C v rozsahu ¼.
V Plzni dne 26. února 2013

Mgr. Jiří Levý
předseda Okresního soudu Plzeň - město

