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Spr 414/2018

Dodatek č. 10
rozvrhu práce Okresního soudu v Teplicích pro rok 2018
Rozvrh práce Okresního soudu v Teplicích z 19. 12. 2017 (Spr 678/2017) se – s účinností
od 1. 9. 2018 - mění takto:
I.

SPRÁVA SOUDU

a) Bc. Markéta Slabá působí jako investiční referentka a jako hospodářka.
b) Jitka Hlochová zastupuje Bc. Markétu Slabou ve funkci hospodářky (tj. při řízení evidence
majetku, vedení skladu MTZ a materiálové evidence, komplexním zajištění dodávky zboží
včetně cenových ujednání a vyřizování reklamací; tyto činnosti se zároveň vypouštějí z části
týkající se činnosti Jitky Hlochové a doplňují k činnostem Bc. Markéty Slabé).
c) Ředitel správy soudu Ing. Jiří Balabán zastupuje Bc. Markétu Slabou ve funkci investiční
referentky (tj. při zpracovávání návrhů investičních plánů a přípravě a koordinaci investičních
akcí).
II.

TRESTNÍ ÚSEK

a) Zastavuje se nápad nových nespecializovaných věcí do soudních oddělení 1 T, 2 T, 3 T, 4 T,
5 T a 23 T, a to do doby, kdy do soudního oddělení 7 T (soudce Mgr. Martin Parolek)
napadne celkem 22 nových nespecializovaných věcí; specializované věci (včetně specializace
VAZBA) napadají do příslušných soudních oddělení beze změny.
b) Z části týkající se soudních oddělení soudkyně (předsedkyně senátu) JUDr. Dany Kolářové se
vypouští asistentka soudce Mgr. Tereza Šponiarová.
c) Ze seznamu přísedících pro soudní oddělení 4 T se vypouští Hana Prücknerová (z důvodu
zániku funkce přísedící).
III.

OBČANSKOPRÁVNÍ ÚSEK SPORNÝ

a) Z části týkající se zapisovatelek se vypouští zapisovatelka Michaela Suchánková.
b) Asistentka soudce Mgr. Tereza Šponiarová je přidělena soudci Mgr. Janu Tichému.
IV.

OPATROVNICKÝ ÚSEK

a) U soudních oddělení 14 Nc, 14 P a Nc, 14 Cd a 14 L (soudkyně JUDr. Zdeňka Horčicová) se
upravuje výše nápadu ze 100 % na 50 %.
b) Zřizují se soudní oddělení 28 Nc, 28 P a Nc, 28 Cd a 28 L, jež přebírá soudkyně JUDr. Dana
Kučerová.
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28 Nc
1

50 %

všechny oddíly,

28 P a Nc
0P
28 Cd
28 L

50 %
50 %
50 %
50 %
50 %

- ostatní věci do celkového rozsahu 50 %
včetně specializace
ostatní věci do celkového rozsahu 50 % včetně
specializace
specializace SVÉPRÁVNOST
převod z agendy 28 Nc
specializace CIZINA P
specializace ZHLÉDNUTÍ
vyslovení přípustnosti převzetí nebo držení
v ústavu zdravotnické péče a vyslovení
nepřípustnosti držení v zařízení sociálních
služeb

JUDr. Dana Kučerová

c) Prvním zástupcem soudkyně JUDr. Dany Kučerové je soudkyně Mgr. Veronika Havlová.
d) Prvním zástupcem soudkyně Mgr. Dany Leitermannové je soudkyně JUDr. Dana Kučerová.
e) Zastavuje se nápad nových věcí podle bodu 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 do doby, kdy do soudního oddělení soudkyně JUDr. Dany
Kučerové napadne celkem 50 těchto nových věcí.
f) Nové věci specializace SVÉPRÁVNOST napadají do 31. 12. 2018 jen do soudního oddělení
soudkyně JUDr. Dany Kučerové.
g) V části týkající se náplně práce vyšších soudních úřednic se u Nadi Lebedové doplňuje soudní
oddělení 28 L (v první odrážce) a ve čtvrté odrážce se u ní doplňuje soudkyně JUDr. Dana
Kučerová (před soudkyni Mgr. Veroniku Havlovou).
h) V části týkající se vedoucích kanceláře se u Lucie Dlouhé doplňuje, že vede též rejstříky 28
Nc, 28 P a Nc, 28 L a 28 Cd.
i) V části týkající se zapisovatelek se u Vladimíry Novotné doplňuje soudní oddělení 28 P a Nc.
V.

EXEKUČNÍ ÚSEK

a) Vyšší soudní úřednici Ladislavu Lasslopovou zastupuje též vyšší soudní úřednice Naděžda
Liscová.
b) Jako soudní tajemnice na exekučním úseku působí Alena Jircová, bez vlastního soudního
oddělení, s následující náplní práce: ve věcech soudních oddělení 35 E, 38 E, 35 Cd-E a 38
Cd-E pátrá po adresátech nedoručených zásilek, provádí dotazy v souvislosti s výkonem
rozhodnutí, zjišťuje zaměstnavatele a pobyt povinného; na základě pokynu vyšší soudní
úřednice Ladislavy Lasslopové činí též úkony směřující k odstranění vad podání a provádí
informativní výslechy.
c) Z části týkající se zapisovatelek se vypouští zapisovatelka Michaela Suchánková.
V Teplicích dne 31. 8. 2018
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Mgr. Jan Tichý
předseda Okresního soudu v Teplicích

