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Dodatek č. 1
rozvrhu práce Okresního soudu v Teplicích pro rok 2019
Rozvrh práce Okresního soudu v Teplicích z 20. 12. 2018 (Spr 603/2018) se – s účinností
od 1. 2. 2019 - mění takto:
I.

SPRÁVA SOUDU

a) Z části týkající se spisovny se vypouští Lenka Zieglerová, DiS., a zároveň se do této části
doplňuje Anna Frydrychová.
b) Sabina Mudrová zastupuje pracovnici ústředny a podatelny namísto Olgy Michalíčkové.
II.

TRESTNÍ ÚSEK

c) Do části týkající se protokolujících úřednic se doplňuje Eliška Kytková jako protokolující
úřednice pro soudní oddělení 1 T (s náplní práce totožnou jako u ostatních protokolujících
úřednic).
d) Z části týkající se zapisovatelek se vypouští Veronika Zelinková.
III.

OBČANSKOPRÁVNÍ ÚSEK SPORNÝ

Do části týkající se zapisovatelek se doplňuje Eva Grošová jako zapisovatelka pro soudní
oddělení 17 C, 117 C a 117 EC (s náplní práce totožnou jako u ostatních zapisovatelek).
IV.

OPATROVNICKÝ ÚSEK

a) Zastavuje se nápad nových věcí podle odstavce 3. části VI. rozvrhu práce (zvláštní ustanovení
k opatrovnickému úseku) do soudních oddělení soudkyň JUDr. Zdeňky Horčicové, Mgr.
Lenky Duty, JUDr. Dany Havlínové, Mgr. Dany Leitermannové, Mgr. Veroniky Havlové a
soudce JUDr. Dušana Macha, a to na dobu, kdy do soudního oddělení 28 P a Nc (soudkyně
JUDr. Dana Kučerová) od účinnosti tohoto dodatku napadne celkem 50 nových věcí (včetně
specializace).
b) Nové věci specializace SVÉPRÁVNOST napadají jen do soudního oddělení soudkyně JUDr.
Dany Kučerové až do 31. 3. 2019.
c) Z části týkající se vyšších soudních úřednic a upřesnění činnosti vyšších soudních úřednic se
vypouští Blanka Tolarová (z důvodu skončení pracovního poměru).
d) Soudní tajemnice Lucie Dlouhá přebírá soudní oddělení 80 Cd a 80 Nc (po vyšší soudní
úřednici Blance Tolarové).
e) V části týkající se náplně práce soudní tajemnice Lucie Dlouhé se do první odrážky doplňují
soudní oddělení 15 L a 26 L a do čtvrté odrážky se doplňují soudkyně Mgr. Lenka Duta a
Mgr. Dana Leitermannová.
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f) Vyšší soudní úřednice Naďa Lebedová a soudní tajemnice Lucie Dlouhá se vzájemně
zastupují; při úkonech, které není oprávněna činit soudní tajemnice, zastupuje vyšší soudní
úřednici Naďu Lebedovou vyšší soudní úřednice Šárka Hofmanová.
g) Do části týkající se zapisovatelek se doplňuje Veronika Zelinková jako zapisovatelka pro
soudní oddělení 28 P a Nc (s náplní práce totožnou jako u ostatních zapisovatelek); soudní
oddělení 28 P a Nc se vypouští u zapisovatelky Vladimíry Novotné.
h) Do části týkající se zapisovatelek se dále doplňuje Lenka Zieglerová, DiS., jako zapisovatelka
bez určeného soudního oddělení (s náplní práce totožnou jako u ostatních zapisovatelek).

V Teplicích dne 31. ledna 2019
Mgr. Jan Tichý
předseda Okresního soudu v Teplicích
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