sp. zn. Spr 1665/2013

Doplněk č. 8 rozvrhu práce Okresního soudu Plzeň – město
pro rok 2013

S účinností od 1.10. 2013 se rozvrh práce mění následujícím způsobem:
Na č.l. 2 se mění tak, že předsedou soudu je Mgr. David Protiva.
Na č.l. 10 až 17 se mění tak, že
- předsedkyní senátu v oddělení 3 T se stává JUDr. Kateřina Kubiasová,
do oddělení budou napadat věci T v rozsahu ½ (z důvodu výkonu
funkce soudkyně na zkrácený úvazek s ohledem na péči o dítě mladší 3
let), včetně věcí s cizím prvkem a věcí dle zákona č. 418/2011 Sb., o
trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, s výjimkou
věcí vazebních a velkých věcí, dále věci Nt – obnovy řízení ve věcech,
které soudkyně meritorně rozhodla, dále JUDr. Kateřina Kubiasová
přebírá všechny věci T, které do poloviny září 2013, kdy nastoupila na
mateřskou dovolenou, vyřizovala JUDr. Martina Hiřmanová, dále bude
vyřizovat věci Nt – ochranná léčení a zabezpečovací detence – u nichž
číslo spisové značky je liché, včetně věcí vyřizovaných do září 2013
JUDr. Martinou Hiřmanovou, přičemž za účelem vyrovnání zatíženosti
soudních oddělení do oddělení 3 T bude v měsících říjen a listopad
2013 zvýšený nápad věcí T o 10 věcí měsíčně,
- JUDr. Kateřina Kubiasová bude zastupovat předsedkyni senátu
v oddělení 2 T Mgr. Bohdanu Kučerovou, dále bude zastupovat Mgr.
Miroslava Mlčáka ve věcech dle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní
odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim a JUDr. Kateřinu
Kubiasovou bude zastupovat Mgr. Vladimír Žák,
- otevírá se oddělení 7 T – předseda senátu Mgr. David Protiva, do
oddělení budou napadat věci T v rozsahu 1/3, včetně věcí s cizím
prvkem a věcí finanční kriminality - trestné činy hospodářské, dále
věci Nt – obnovy řízení ve věcech, které soudce meritorně rozhodl,
dále Mgr. David Protiva bude vyřizovat porozsudkovou agendu
v oddělení 7 T ve věcech napadlých do 31. prosince 2012, s výjimkou
věcí, v nichž je k 1.10.2013 nařízeno veřejné zasedání nebo s výjimkou
věcí, v nichž bylo vydáno jakékoliv rozhodnutí, které není ke dni

1.10.2013 pravomocné, přičemž za účelem vyrovnání zatíženosti
soudních oddělení do oddělení 7 T bude v měsících říjen a listopad
2013 zvýšený nápad věcí T o 5 věcí měsíčně,
- Mgr. David Protiva bude zastupovat předsedu senátu v oddělení 6 T
Mgr. Borise Valového a Mgr. Davida Protivu bude zastupovat Mgr.
Miriam Kantorová,
- v oddělení 7 T bude vykonávat úkony asistent soudce Mgr. David
Šindelář, který se svým souhlasem bude vykonávat úkony i pro ostatní
soudce zařazené na trestním úseku dle jejich pokynu,
- předsedkyně senátu v oddělení 32 T Mgr. Lenka Prýcová bude
vyřizovat věci Nt – ochranná léčení a zabezpečovací detence - u nichž
číslo spisové značky je sudé, včetně věcí vyřizovaných do září 2013
JUDr. Martinou Hiřmanovou,
- rejstřík 7 T povede vedoucí kanceláře Vladimíra Šamšulová,
- činnost zapisovatelky na trestním úseku s ohledem na dlouhodobou
pracovní neschopnost paní Evy Keslové bude vykonávat paní Marcela
Fleisigová (do 30. září 2013 zařazená na exekučním úseku).
Na č.l. 18 až 25 se mění tak, že
- do oddělení 11 C a Nc (předseda senátu Mgr. Petr Strejc) budou napadat
věci C ostatní v rozsahu ½ s výjimkou věcí senátních, včetně věcí
týkajících se nájmu bytů a nebytových prostor, věcí s cizím prvkem, věci
C – specializace úvěry v rozsahu 8 %, věci Cd v rozsahu ½, a věci Nc předběžná opatření dle § 76b o.s.ř. po zahájení řízení,
- v oddělení 12 C a Nc (předsedkyně senátu Mgr. Jana Bošková) bude
vykonávat úkony Mgr. Jiří Fikar, asistent soudkyně,
- věci v oddělení 13 C a Nc napadlé do 31. 7. 2013, které do 30. září 2013
vyřizoval Mgr. Jiří Levý, bude vyřizovat Mgr. Petra Pavlíčková, dále
bude Mgr. Pavlíčková vyřizovat věci 21 C 84/2002 a 21 C 84/2007 (jedná
se o přerušené věci do 3. června 2007 vyřizované JUDr. Josefem Jelínkem
a následně Mgr. Jiřím Levým), úkony soudní tajemnice bude ve

všech těchto věcech vykonávat slečna Lenka Prchlíková, dále bude Mgr.
Petra Pavlíčková činit úkony ve věcech RO a ERO (tj. v přerušených
věcech a případně obživlých věcech, které do 30. září 2013 prováděl Mgr.
Jiří Levý) a věc 36 C 361/2012 do 30. září 2012 vyřizovanou Mgr. Jiřím
Levým bude vyřizovat Mgr. Jiří Buček (jedná se o věc nacházející se od
22. března 2013 u Vrchního soudu v Praze za účelem rozhodnutí o věcné
příslušnosti soudu, v níž jsou soudci Mgr. Jitka Lukešová, Mgr. Jaroslava
Křivánková, Mgr. Petra Pavlíčková, Mgr. Petr Strejc a Mgr. Jana Bošková
vyloučeni),
- do oddělení 14 C a Nc (předseda senátu Mgr. Jiří Buček) budou kromě
věcí v souladu s dosavadním rozvrhem práce napadat i žaloby ve věcech,
v nichž bylo rozhodnuto jiným orgánem (řízení dle části páté o.s.ř.),
- do oddělení 16 C a Nc (předseda senátu Mgr. Ing. Miroslav Skala) se
zastavuje nápad věcí Nc – nejasná podání, předběžná opatření před
zahájením řízení, včetně předběžných opatření dle § 76b o.s.ř, protestace
směnek a další věci zapisované do tohoto rejstříku s výjimkou věcí Nc na
úseku exekučním, opatrovnickém a péče soudu o nezletilé, pozůstalostním
a ve věcech Sd a U,
- předsedu senátu v oddělení 17 C JUDr. Petra Kulawiaka ve věcech
obchodních (s výjimkou úvěrů) bude zastupovat JUDr. Martina Folková,
- do oddělení 18 C a Nc (předsedkyně senátu Mgr. Olga Reiserová) se
zastavuje nápad žalob ve věcech, v nichž bylo rozhodnuto jiným orgánem
(řízení dle části páté o.s.ř.), ale zahajuje se nápad věcí Nc – nejasná
podání, předběžná opatření před zahájením řízení, včetně předběžných
opatření dle § 76b o.s.ř, protestace směnek a další věci zapisované do
tohoto rejstříku s výjimkou věcí Nc na úseku exekučním, opatrovnickém a
péče soudu o nezletilé, pozůstalostním a ve věcech Sd a U, přičemž úkony
v tomto oddělení bude vykonávat vyšší soudní úřednice Mgr. Ludmila
Puchtová,
- předsedkyni senátu v oddělení 23 C Mgr. Hanu Jarošovou bude
zastupovat předsedkyně senátu v oddělení 25 C JUDr. Martina Folková,

kterou bude zastupovat předsedkyně senátu v oddělení 28 C JUDr. Milena
Hošková Sedláková,
- v oddělení 34 C a Nc (předsedkyně senátu JUDr. Jiřina Novotná) úkony
soudní tajemnice bude vykonávat slečna Lenka Prchlíková,
- úkony soudce u všech řešitelských týmů aplikace CEPR bude vykonávat
místo Mgr. Ing. Miroslava Skaly Mgr. Petra Pavlíčková a v případě
potřeby ji budou zastupovat ostatní soudci zařazení na civilním úseku dle
úpravy zastupování soudců na tomto úseku,
- vedoucí kanceláře Jana Bieliková povede rejstřík 13 C a Nc (věci napadlé
do 31. 7. 2013),
- úkony zapisovatelky ve věcech 13 C a Nc, které od 1. října 2013 bude
vyřizovat Mgr. Petra Pavlíčková, bude vykonávat zapisovatelka paní
Marcela Tymlová.
Na č.l. 28 až 30 se mění tak, že
- otvírají se nová oddělení
78 E (všechny výkony rozhodnutí, s výjimkou výkonů rozhodnutí
prodejem movitých věcí, výkonů rozhodnutí srážkami ze mzdy a
přikázáním pohledávek),
79 E (výkon rozhodnutí prodejem movitých věcí) a
80 E (výkon rozhodnutí srážkami ze mzdy a přikázáním pohledávek),
úkony soudce v těchto odděleních, včetně dohledu nad soudními
vykonavateli, bude vykonávat Mgr. Petr Strejc, úkony vyšší soudní
úřednice bude vykonávat paní Vladimíra Kellnerová a do těchto oddělení
budou napadat věci ve stejném rozsahu jako do oddělení 70 E, 71 E a 72
E (předseda senátu Mgr. Ing. Miroslav Skala), přičemž Mgr. Ing.
Miroslav Skala a Mgr. Miroslav Strejc se budou v těchto odděleních
vzájemně zastupovat a vyšší soudní úřednici paní Vladimíru Kellnerovou
budou zastupovat i v nově otevřených odděleních E vyšší soudní úřednice
v souladu s dosavadní úpravou rozvrhu práce,
- všechny věci E napadlé do 31. prosince 2012, které do 30. září 2013
vyřizoval Mgr. Jiří Levý, budou vyřizovat, včetně provádění dohledu nad

soudními vykonavateli, Mgr. Ing. Miroslav Skala - věci, jejichž číslo
spisové značky je liché a Mgr. Petr Strejc - věci, jejichž číslo spisové
značky je sudé,
-

všechny věci 73 Nc a 74 Nc (napadlé do 31.12.2009), 73 EXE (napadlé
do 31.8.2012), 74 EXE (napadlé do 31.12.2010), 76 EXE (napadlé do
31.12.2010) a 80 EXE (napadlé do 30.4.2012), které do 30. září 2013
vyřizoval Mgr. Jiří Levý, budou vyřizovat Mgr. Ing. Miroslav Skala věci, jejichž číslo spisové značky je liché a Mgr. Petr Strejc – věci, jejichž
číslo spisové značky je sudé,

- nově se otevírá oddělení 76 EXE s nápadem věcí v plném rozsahu jako do
ostatních oddělení EXE a dále do tohoto oddělení (do zvláštního oddílu)
budou zapisovány věci dle § 259, § 260 a § 260a o.s.ř. ve stejném rozsahu
jako do oddělení 75 EXE, funkci soudce v oddělení bude vykonávat Mgr.
Petr Strejc, úkony vyšší soudní úřednice paní Simona Novotná,
s výjimkou úkonů ve věcech dle § 259, § 260 a § 260a o.s.ř., které bude
vykonávat vyšší soudní úřednice paní Vladimíra Kellnerová,
- uzavírá se oddělení 79 EXE (soudce Mgr. Jiří Buček) a zastavuje se nápad
věcí do tohoto oddělení,
- vyšší soudní úřednice paní Simona Novotná (dosud zařazená v oddělení
79 EXE) bude i nadále provádět úkony ve věcech Nc a EXE, které
napadly do 30. září 2013, v souladu s dosavadní úpravou rozvrhu práce,
- soudce v odděleních 73 EXE a 75 EXE Mgr. Ing. Miroslava Skalu bude
zastupovat soudce v odděleních 74 EXE a 76 EXE Mgr. Petr Strejc,
kterého bude zastupovat soudkyně v oddělení 77 EXE Mgr. Jaroslava
Křivánková a Mgr. Jaroslavu Křivánkovou bude zastupovat Mgr. Ing.
Miroslav Skala, který také bude zastupovat Mgr. Petru Pavlíčkovou, Mgr.
Jaroslavu Kočandrlovou, Mgr. Olgu Reiserovou a Mgr. Jiřího Bučka ve
věcech EXE, které byly těmto soudcům přiděleny k vyřízení v souladu
s předchozími rozvrhy práce od 1. ledna 2011 do 30. září 2013,
- vedoucí kanceláře Ivana Schlichtsová mimo činností vykonávaných
v souladu s dosavadní úpravou rozvrhu práce povede rejstříky 78 E, 79 E

a 80 E a dále část rejstříku 76 EXE - věci podle § 259, § 260 a § 260a
o.s.ř. zapisované do zvláštního oddílu rejstříku,
- věci EXE vyřizované VSÚ Janou Rošafnou budou mundovat všechny
zapisovatelky zařazené na úseku E a EXE dle pokynu vedoucích
kanceláře.
V Plzni dne 1. října 2013

Mgr. David Protiva
předseda Okresního soudu Plzeň - město

