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Spr 205/2020

Dodatek č. 4
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 23. června 2020 - mění takto:
I.

TRESTNÍ ÚSEK

a) Ze soudního oddělení 5 T (soudkyně JUDr. Dana Kolářová) se vypouští údaj o justičním
čekateli Mgr. Davidu Záleském.
b) Namísto vyšší soudní úřednice Bc. Kateřiny Czipczirsch Langerové vyřizuje v rámci soudního
oddělení 32 Td žádosti o součinnost při provádění úkonu prostřednictvím videokonferenčního
zařízení ve věcech spadajících pod trestní úsek vyšší soudní úřednice Jitka Valentová, kterou
v tomto soudním oddělení zastupují vyšší soudní úřednice Simona Antropiusová a Mgr. Lenka
Machová, s tím, že první zástupkyní je v lichých měsících roku Simona Antropiusová a
v sudých měsících roku Mgr. Lenka Machová.
c) Z části týkající se činnosti vyšších soudních úřednic se vypouští část týkající se vyšší soudní
úřednice Bc. Kateřiny Czipczirsch Langerové.
d) Do uvozující části náplně práce jednotlivých vyšších soudních úřednic se doplňují (doplňuje)
u vyšší soudní úřednice
- Mgr. Lenky Machové soudní oddělení 47 T, 7 T, 7 Tm, 3 Tm, 5 Tm, 6 Tm, 32 Tm, Rod;
- Simony Antropiusové soudní oddělení PP;
- Jitky Valentové soudní oddělení 6 T.
e) Vyšší soudní úřednici Mgr. Lenku Machovou zastupuje vyšší soudní úřednice Jitka Valentová.
II.

OBČANSKOPRÁVNÍ ÚSEK SPORNÝ

Namísto justičního čekatele Mgr. Davida Záleského vyřizuje asistentka soudce Mgr. Martina
Richterová občanskoprávní dožádání tuzemských soudů (nebo jiných orgánů), která věcně
spadají pod občanskoprávní úsek sporný, je-li předmětem dožádání výslech účastníka řízení,
svědka, soudního znalce nebo jiné osoby; v tomto ohledu se mění odstavec 12. zvláštních
ustanovení k občanskoprávnímu úseku spornému a část týkající se soudního oddělení 88 Cd
(občanskoprávní dožádání – výslechy).
III.

OPATROVNICKÝ ÚSEK

a) Do části týkající se soudního oddělení 15 P a Nc (soudkyně Mgr. Lenka Duta) se vkládá údaj
o asistentce soudce Mgr. Martině Richterové.
f) V části týkající se zapisovatelek se namísto Michaely Nováčkové, která se z této části vypouští,
vkládá Lucie Pogáňová (nově zapisovatelka pro soudní oddělení 28 P a Nc) a namísto Lucie
Pogáňové se vkládá Bc. Kateřina Hampejsová, DiS. (zapisovatelka pro soudní oddělení 71
P a Nc).
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IV.

EXEKUČNÍ ÚSEK

a) Do části týkající se soudních vykonavatelů se doplňuje Bc. Jaroslav Hudek, DiS., jehož náplní
práce je provádění předběžných opatření – odebrání dětí, vykázání z bytu a doručování mimo
budovu soudu.
b) Do části týkající se zapisovatelek se namísto Bc. Kateřiny Hampejsové, DiS., která se z této
části vypouští, vkládá Petra Jelínková.
V.

POZŮSTALOSTNÍ ÚSEK

Do náplně práce vedoucí kanceláře Zuzany Königové se doplňuje vedení evidence směnek.

V Teplicích dne 23. června 2020
Mgr. Jan Tichý
předseda Okresního soudu v Teplicích
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