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Spr 13/2020

Dodatek č. 1
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 15. 1. 2020 - mění takto:
I.

VEDENÍ A SPRÁVA SOUDU

a) Do části týkající se vedení a správy soudu se doplňuje údaj o pověření soudkyně Mgr. Lenky
Duty k zastupování neobsazené funkce místopředsedkyně soudu pro úsek opatrovnický,
exekuční a pozůstalostní, s tím, že zastupuje předsedu soudu v době jeho nepřítomnosti a
nepřítomnosti místopředsedkyně soudu JUDr. Dany Kolářové, vykonává státní správu soudu
a dohledovou činnost v rozsahu určeném předsedou soudu, a to především ve vztahu k úseku
opatrovnickému, exekučnímu a pozůstalostnímu, a v rozsahu stanoveném rozvrhem práce se
podílí na rozhodovací činnosti soudu. Do části týkající se pracovní doby a styku s veřejností
se zároveň doplňují návštěvní hodiny Mgr. Duty pro styk s veřejností, a to středa v době od
9:00 hod. do 11:00 hod.
b) Jako řidič, údržbář vedle Pavla Polláka pracuje Bc. Jaroslav Hudek, Dis., s tím, že se zastupují
navzájem.
II.

OBČANSKOPRÁVNÍ ÚSEK SPORNÝ

a) V části (tabulce) týkající se soudních oddělení soudce (předsedy senátu) Mgr. Marcela Klimši
se opravuje chybné označení soudních oddělení 127 Cd a 127 EVC na správné 27 Cd a 27
EVC.
b) Z části (tabulky) týkající se soudních oddělení soudce (předsedy senátu) Mgr. Jana Tichého se
vypouští údaj o asistentu soudce JUDr. Adamu Čičmancovi.
III.

OPATROVNICKÝ ÚSEK

a) Nápad nových věcí do soudních oddělení 15 Nc, 15 P a Nc, 15 Cd a 15 L (soudkyně Mgr.
Lenka Duta) se snižuje na 50 %.
b) Do části týkající se zapisovatelek se doplňuje Štěpánka Kubešová Mejtilová jako zapisovatelka
pro soudní oddělení 15 P a Nc, s náplní práce totožnou jako u ostatních zapisovatelek.
IV.

POZŮSTALOSTNÍ ÚSEK

V části (tabulce) týkající se soudního oddělení 36 D se v údaji o prvním zástupci (JUDr. Dana
Havlínová) opravuje nesprávný titul Mgr. na titul JUDr.

V Teplicích dne 13. ledna 2020
Mgr. Jan Tichý
předseda Okresního soudu v Teplicích
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