Okresní soud v Teplicích
U Soudu 1450/11, 416 64 Teplice, tel. 417 599 111, fax. 417 539 101,
podatelna@osoud.tep.justice.cz
Spr 404/2021

Dodatek č. 8
rozvrhu práce Okresního soudu v Teplicích pro rok 2021
Rozvrh práce Okresního soudu v Teplicích z 17. 12. 2020 (Spr 685/2020) se – s účinností
od 1. září 2021 - mění takto:
I.

VEDENÍ A SPRÁVA SOUDU

U soudkyně Mgr. Lenky Duty se označení funkce mění ze „soudkyně pověřená zastupováním
místopředsedy soudu pro úsek opatrovnický, exekuční a pozůstalostní“ na „místopředsedkyně
soudu“.
II.

PRACOVNÍ DOBA, STYK S VEŘEJNOSTÍ

U soudkyně Mgr. Lenky Duty se z označení funkce „pověřená zastupující místopředsedkyně
soudu“ vypouští slova „pověřená zastupující“.
III.

TRESTNÍ ÚSEK

a) Přísedící Ing. Věra Součková, Bořivoj Krycner a Olga Bělohlávková se přeřazují ze soudního
oddělení 7 T do soudního oddělení 2 T, a to – v uvedeném pořadí - za posledního přísedícího
(poslední přísedící) tohoto soudního oddělení.
b) Přísedící Jana Syslová se přeřazuje ze soudního oddělení 7 T do soudního oddělení 6 T, a to na
poslední místo seznamu přísedících tohoto soudního oddělení.
c) Přísedící Mgr. Alena Wurmová se zařazuje do soudního oddělení 5 T, a to na poslední místo
seznamu přísedících tohoto soudního oddělení.
d) Realizovaná povolání přísedících do jednotlivých věcí nejsou těmito změnami dotčena.
e) V části, která vymezuje pracovní náplň vyšších soudních úřednic, se u vyšší soudní úřednice
Mgr. Lenky Machové na poslední místo její pracovní náplně vkládá text v tomto znění: „vydává
rozhodnutí o zničení věci ve všech věcech skončených do 31. 12. 2018, v nichž dosud o zničení
věci nebylo rozhodnuto, a to bez ohledu na soudní oddělení (senát), do něhož taková věc náleží
(náležela)“.
f) Z části vymezující pracovní náplň vyšší soudní úřednice Kateřiny Parolkové se vypouští text
(15. odrážka) ve znění „pro všechna soudní oddělení úseku T organizačně zajišťuje realizaci
procesních úkonů prováděných prostřednictvím videokonferenčního zařízení“.
Teplice dne 31. srpna 2021
Mgr. Jan Tichý
předseda Okresního soudu v Teplicích
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