OKRESNÍ SOUD V TACHOVĚ
náměstí Republiky 71
347 30 Tachov
17 Spr 434/2019
Změna rozvrhu práce pro rok 2019
účinná od 2. 5. 2019
str. 4
A)
u Infocentrum:

Eva Dobiášová

a) vypouští se
1. v prvním řádku text: „1/2“
2. celá pátá řádka (text: „- odesílá rozhodnutí s právní mocí v občanskoprávním oddělení“)
3. v osmé řádce text: „Markéta Terčová“
4. v deváté řádce text: „Petra Marková“
b) doplńuje se
1. na konec osmé řádky text: „Monika Hypšová“
2. v deváté řádce za slovo Biroščáková text: „Markéta Terčová“
B) vypouští se
Infocentrum, dozorčí úřednice:
Petra Marková
- zajišťuje provoz infocentra (1/2) a zajišťuje prodej kolků

- odesílá rozhodnutí s právní mocí v občanskoprávním oddělení
- provádí kontrolu práce soudní kanceláře
- vede zapisovatelku Moniku Hypšovou
- zajišťuje zpracování a distribuci výkazů
- vyřizuje „Spr“ žádosti o součinnost podávané podle jiných právních předpisů než podle zákona o svobodném přístupu k informacím a žádosti Si o
vylustrování věcí vedených k osobě, pokud se nejedná o žádost podle zákona o svobodném přístupu k informacím, a to včetně mundáže (1/2)
- vykonává další práce dle pokynu předsedkyně a místopředsedkyně soudu a ředitelky správy soudu
zástup: Denisa Karásková, Markéta Terčová, Eva Sulíková, Michaela Kliková, Denisa Hoidarová, Michaela Janovská, Denisa Čečová –
občanskoprávní úsek
Miroslava Vávrová, Jana Strnadová – trestní úsek
Zlata Švandová, Miroslava Vávrová, Martina Graclíková -výkazy
Jana Biroščáková, Eva Dobiášová – infocentrum
str. 5
u Dozorčí úřednice:

Markéta Terčová

a) vypouští se
1. celá první a třetí řádka
2. v šesté řádce text: „Alena Lešková“
b). doplňuje se
1. na konec šesté řádky text: „Monika Hypšová“
2. následující text:
- vyřizuje „Spr“ žádosti o součinnost podávané podle jiných právních předpisů než podle zákona o svobodném přístupu k informacím a žádosti Si o
vylustrování věcí vedených k osobě, pokud se nejedná o žádost podle zákona o svobodném přístupu k informacím, a to včetně mundáže (1/2)
- zastupuje pracovnici infocentra
str. 7
u Správce počítačové sítě:

Roman Košvanec

vypouští se text: „- zajišťuje chod „EZS“ a „EPS“

str. 14
u Protokolující úřednice:
nahrazuje se

Jana Tondrová

nadpis „Protokolující úřednice:

Jana Tondrová“

novým zněním: Protokolující úřednice:

Alena Lešková

str. 15 - 16
v tabulce
- se nahrazuje
a) u JUDr. Ilony Kratochvílové
ve sloupci rejstříková vedoucí
text: „Alena Lešková“ novým zněním: „Monika Hypšová“
b) u Mgr. Michaely Řezníčkové a Mgr. Miroslava Vajganta
ve sloupci rejstříková vedoucí
text: „Alena Lešková“ novým zněním: „Monika Hypšová“
- se vypouští
u JUDr. Šárky Dvořákové, Mgr. Kateřiny Edlové, prom.práv. Františka Kříže, JUDr. Ilony Kratochvílové a Mgr. Lenky Mužíkové
ve sloupci zapisovatelka
text: „Monika Hypšová“
str. 25
u Rejstříková vedoucí : Denisa Čečová

nahrazuje se
text: „zastupuje rejstříkovou vedoucí Alenu Leškovou Terčovou“ novým zněním: „zastupuje rejstříkovou vedoucí Moniku Hypšovou“

str. 25
A) u Rejstříková vedoucí:

Alena Lešková

nahrazuje se
nadpis „Rejstříková vedoucí:

Alena Lešková“ novým zněním: Rejstříková vedoucí:

Monika Hypšová

B) vypouští se text
Zapisovatelka:
Monika Hypšová
- provádí mundážní a zapisovatelské práce ve věcech – „C“, „EC“, „EVC“, „P“, „Nc“, „E“, „EXE“, „L“, „Cd“, „D“, „Rod“
- vykonává další práce dle pokynu předsedy senátu, předsedkyně a místopředsedkyně soudu a ředitelky správy soudu

Tato změna rozvrhu práce byla projednána se shromážděním soudců Okresního soudu v Tachově dne 29. 4. 2019.
V Tachově dne 30. 4. 2019
Mgr. Michaela Řezníčková
předsedkyně
Okresního soudu v Tachově
Tato změna rozvrhu práce byla vyhotovena ve dvou vyhotoveních, jedno vyhotovení je založeno u Okresního soudu v Tachově, druhé vyhotovení je založeno u Krajského soudu
v Plzni.

