sp. zn. Spr 1381/2013

Doplněk č. 6 rozvrhu práce Okresního soudu Plzeň – město pro rok 2013

I. S účinností od 24. června 2013 se rozvrh práce na čísle listu 28, 29 mění tak, že se zastavuje nápad
věcí do oddělení 78 EXE – předsedkyně senátu Mgr. Olga Reiserová, přičemž předsedkyni senátu
v oddělení 78 EXE bude nadále zastupovat Mgr. Jiří Buček (předseda senátu v oddělení 79 EXE).
II. S účinností od 1. července 2013 se rozvrh práce mění takto:
Na čísle listu 7 se rozvrh práce mění tak, že funkci pracovníka tiského oddělení bude
vykonávat po odchodu paní Marie Bláhovcové do starobního důchodu paní Jaroslava Tupá a místo
paní Jaroslavy Tupé bude pracovnici spisovny vykonávat paní Petra Motyčková (v současnosti
pracující jako zapisovatelka na opatrovnickém úseku).
Na čísle listu 23 se rozvrh práce mění tak, že se pro aplikaci CEPRu zřizuje 4. řešitelský tým,
v němž jako řešitel bude vykonávat úkony vyšší soudní úřednice Bc. Ivana Šafrová a úkony soudce
bude vykonávat Mgr. Ing. Miroslav Skala. Funkci vedoucí kanceláře i v případě tohoto týmu bude
vykonávat paní Eva Hříbalová.
Na čísle listu 27 se rozvrh práce mění tak, že funkci zapisovatelky místo paní Petry Motyčkové
na opatrovnickém úseku bude vykonávat paní Martina Blechová (v současnosti pracující jako
zapisovatelka na exekučním úseku).
Na listech č. 29 – 31 a 33 se rozvrh práce mění tak, že vyšší soudní úřednice budou provádět
úkony ve věcech 73, 74 a 75 Nc, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79 a 80 EXE, které napadly do 30. června 2013,
následujícím způsobem:
Jana Walková ve věcech končících číslicemi 0 a 9;
Marcela Matějovcová ve věcech končících číslicemi 5 a 6;
Jana Lucáková ve věcech končících číslicemi 1 a 8;
Jana Rošafná ve věcech končících číslicemi 3 a 4;
Mgr. Simona Novotná ve věcech končících číslicemi 2 a 7,
a to s výjimkou úkonů ve věcech, které vyšším soudním úřednicím byly přiděleny (v případě
nevyřízených věcí) a předány k provedení úkonu (v případě vyřízených věcí) v souladu s rozvrhem
práce do 30. června 2013, přičemž v nevyřízených věcech budou vyšší soudní úřednice úkony
provádět až do okamžiku, než bude věc dle v.k.ř. vyřízena.
Vyšší soudní úřednice Bc. Ivana Šafrová i nadále bude provádět úkony ve věcech, které jí byly
přiděleny (v případě nevyřízených věcí) a předány k provedení úkonu (v případě vyřízených věcí)
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v souladu s rozvrhem práce do 30. června 2013, přičemž ve věcech ve stavu nevyřízená bude úkony
provádět až do okamžiku, než bude věc dle v.k.ř. vyřízena.
Vyšší soudní úřednici paní Vladimíru Kellnerovou již vyšší soudní úřednice Bc. Ivana Šafrová
nebude zastupovat, takže nadále ji budou zastupovat vyšší soudní úřednice v pořadí Jana Walková,
Marcela Matějovcová a Mgr. Simona Novotná.
Věci pro VSÚ Janu Rošafnou místo zapisovatelky paní Martiny Blechové bude mundovat
zapisovatelka paní Marcela Fleisigová a věci vyřizované i po 1.7. 2013 VSÚ Bc. Ivanou Šafrovou budou
mundovat všechny zapisovatelky dle pokynu vedoucích kanceláře.

V Plzni dne 20. června 2013

Mgr. Jiří Levý
předseda Okresního soudu Plzeň - město

