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Spr 131/2020

Dodatek č. 3
rozvrhu práce Okresního soudu v Teplicích pro rok 2020

Rozvrh práce Okresního soudu v Teplicích z 19. 12. 2019 (Spr 707/2019) se – s účinností
od 1. března 2020 - mění takto:
I.

PRACOVNÍ DOBA, STYK S VEŘEJNOSTÍ

Provozní doba informačního centra se mění takto:
Pondělí
8.00 hod. - 16.30 hod.
Úterý
8.00 hod. - 15.00 hod.
Středa
8.00 hod. - 16.00 hod.
Čtvrtek
8.00 hod. - 15.00 hod.
Pátek
8.00 hod. - 14.00 hod.
II.

VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

Odstavec 30. všeobecných ustanovení rozvrhu práce se doplňuje o (druhou) větu, která zní
takto:
„Soudce JUDr. Adam Čičmanec je dočasně přidělen k Okresnímu soudu v Ústí nad Labem.“
III.

TRESTNÍ ÚSEK

a) Odstavec 12. zvláštních ustanovení k trestnímu úseku se doplňuje o (poslední) větu, která zní
takto:
„Soudce Mgr. Stanislav Řehola vydává také veškerá navazující rozhodnutí o vazbě (ve smyslu
odstavce 7 věty druhé) v případech, kdy jako první o vazbě rozhodovala soudkyně Mgr. Eva
Habánová, resp. kdy tato soudkyně vykonávala trestní příslužbu v době prvního rozhodnutí
o vazbě, které vydal soudce nezařazený na trestním úseku.“
b) V části týkající se protokolujících úřednic se
- namísto Petry Halířové, která se z této části vypouští, vkládá Šárka Becherová (protokolující
úřednice pro soudní oddělení 2 T),
- doplňuje Kateřina Poláčková jako protokolující úřednice pro soudní oddělení 6 T (namísto
Šárky Becherové).
IV.

OBČANSKOPRÁVNÍ ÚSEK SPORNÝ

a) Věci vedené pod spisovými značkami 9 C 146/2018 (vyřízená) a 9 C 57/2019 (obživlá), které
dříve řešila soudkyně Mgr. Diana Fujdiak, a u nichž byl (ke dni schválení a účinnosti dodatku
č. 2) v ISAS nesprávně vyznačen řešitel (a proto nebyly přiděleny jinému soudci), se přidělují
v návaznosti na postup (pravidla a řadu) přidělení věcí dodatkem č. 2; takto se věc vedená pod
spisovou značkou 9 C 146/2018 přiděluje soudkyni JUDr. Kamile Kocajové a věc vedená pod
spisovou značkou 9 C 57/2019 soudkyni Mgr. Janě Hackerové.
b) Namísto vedoucí kanceláře Hany Bubeníčkové vede rejstřík pro soudní oddělení 24 C vedoucí
kanceláře Irena Gabrielová.
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V.

OPATROVNICKÝ ÚSEK

Z důvodu plánovaného dočasného přidělení soudkyně Mgr. Veroniky Havlové ke Krajskému
soudu v Ústí nad Labem se zastavuje nápad nových věcí dle odstavce 3. zvláštních ustanovení
k opatrovnickému úseku do soudních oddělení této soudkyně, a to na dobu od 1. 3. 2020 do
31. 5. 2020. Po tuto dobu nebudou soudkyni Mgr. Veronice Havlové přidělovány ani nové
podněty dle odstavce 5. zvláštních ustanovení k opatrovnickému úseku, ledaže by se jednalo
o podněty, které by byly přiděleny podle odstavce 4. zvláštních ustanovení k opatrovnickému
úseku (per analogiam).

V Teplicích dne 28. února 2020
Mgr. Jan Tichý
předseda Okresního soudu v Teplicích
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