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V Praze dne 27.11.2012

Opatření
předsedkyně Obvodního soudu pro Prahu 1
S účinností od 1.12.2012
1)

Do senátů 25 C, 125 EC, 18 C a 118 EC a k vyřízení ostatních věcí
přidělených soudkyním Mgr. Adéle Kaftanové a Mgr. Janě Jurečkové se
zařazuje Mgr. Klára Horká ve funkci vyšší soudní úředník.

2)

Do senátů 12 C, 112 EC a 42C, 142 EC a k vyřízení ostatních věcí
přidělených soudcům Mgr.Tomáši Lehovcovi a Mgr. Pavlu Freibertovi
se přiděluje Mgr. Adéla Sokolová ve funkci vyšší soudní úředník.

3)

Do senátu 12 C se k vyřízení soudci Mgr. Tomáši Lehovcovi přidělují
věci s cizím prvkem v rozsahu 100% nápadu s dorovnáním do rozsahu
80 % věcí celkového nápadu připadajícího na jeden občanskoprávní
senát bez specializace, přidělené obecným dorovnávacím způsobem
v rejstříku C

4)

Do senátu 42 C se k vyřízení soudci Mgr. Pavlu Freibertovi přidělují věci
s cizím prvkem v rozsahu 100% nápadu s dorovnáním do rozsahu 80 %

věcí celkového nápadu připadajícího na jeden občanskoprávní senát
bez

specializace,

přidělené

obecným

dorovnávacím

způsobem

v rejstříku C
5)

V senátu 35 EVC - Rozhodování ve věcech občanskoprávních –
evropský platební rozkaz – ve věci návrhu na vydání evropského
platebního rozkazu podle § 174b o.s.ř. v rozsahu 100 % nápadu v
rejstříku EVC jsou věci nově i doposud napadlé přiděleny
- každá sudá napadlá věc – Mgr. Pavlu Freibertovi, zastupujícím
soudcem se určuje Mgr. Tomáš Lehovec
- každá lichá napadlá věc – Mgr. Tomáši Lehovcovi, zastupujícím
soudcem se určuje Mgr. Pavel Freibert.

6)

V senátu 36 Cd - oddíl dožádání s cizím prvkem v rozsahu 100 %
celkového nápadu přidělované obecným dorovnávacím způsobem
v rejstříku 36 Cd
- každá sudá napadlá věc – Mgr. Pavlu Freibertovi, zastupujícím
soudcem se určuje Mgr. Tomáš Lehovec
- každá lichá napadlá věc – Mgr. Tomáši Lehovcovi, zastupujícím
soudcem se určuje Mgr. Pavel Freibert.

7)

Do senátů 27 C, 127 EC, 28 C a 128 EC, do senátu 13 C sudých
spisových značek napadlých do 31.12.2009, do senátů 41 C a 141 C
napadlých od 1.4.2012 a do senátů 40 C a 140 EC napadlých do
31.3.2012 a k vyřízení ostatních věcí přidělených soudkyním JUDr.
Haně Marsové

a Mgr. Petře Lukáškové se zařazuje Mgr. Tereza

Vojtová ve funkci vyšší soudní úředník
8)

Soudkyni JUDr. Enikö Machovou zastupuje soudkyně JUDr. Luďka
Horajsová.

9)

Pravomocně nevyřízené věci senátu 20 C , 68 C, 168 EC a další věci,
které byly přiděleny k vyřízení soudkyni Mgr. Andree Grycové,

se

z důvodu jejího odchodu na mateřskou dovolenou, přidělují tak, že věci
s lichou spisovou značkou se přikazují k vyřízení soudkyni Mgr. Aleně
Huňáčkové.
10)

Pravomocně nevyřízené věci senátu 20 C , 68 C, 168 EC a další věci,
které byly přiděleny k vyřízení soudkyni Mgr. Andree Grycové,
z důvodu jejího odchodu na mateřskou dovolenou, přidělují, tak, že věci
se sudou spisovou značkou se

přikazují k vyřízení soudkyni JUDr.

Martině Škodové.
11)

JUDr. Tereza Haramulová je jmenována asistentkou soudkyň Mgr.
Aleny Huňáčkové a JUDr. Martiny Škodové.

12)

Agenda SI - žádosti o informace na civilním, opatrovnickém, dědickém,
úschovním a exekučním oddělení - se přiděluje k vyřízení asistentce
soudce JUDr. Markétě Švarcové.

JUDr. Jana Červinková
předsedkyně soudu

