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Spr 509/2018

Dodatek č. 11
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 15. 10. 2018 - mění takto:
I.

SPRÁVA SOUDU

Do části týkající se spisovny se vedle Lenky Zieglerové, DiS., doplňuje Denisa Somrová.
II.

TRESTNÍ ÚSEK

a) Ze seznamu přísedících pro soudní oddělení 4 T se vypouští přísedící Marie Kašparová.
b) U vyšších soudních úřednic se - v části týkající se náplně jejich práce - doplňuje, že rozhodují
o osvědčení po podmíněné amnestii.
c) Namísto vyšší soudní úřednice Bc. Kateřiny Czipczirsch Langerové vykonává (v rozvrhu
práce vyjmenované) úkony ve smyslu § 12 zák. č. 121/2008 Sb. v soudním oddělení (senátu)
1 T vyšší soudní úřednice Jitka Valentová.
d) Příjmení Bc. Dany Kotlárové se mění na Schönová.
III.

OBČANSKOPRÁVNÍ ÚSEK SPORNÝ

a) Květa Bělohradská působí jako soudní tajemnice.
Vymezení její působnosti je dáno následovně:
125 C

100 %

platební rozkazy

Květa Bělohradská

Do části týkající se upřesnění činnosti (náplně práce) soudních tajemnic se (na poslední místo
v tabulce) doplňuje:
Květa Bělohradská
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samostatně rozhoduje o návrzích na vydání platebního rozkazu a
činí veškeré potřebné související úkony (včetně rozhodnutí o
zrušení platebního rozkazu a zpracování statistiky) v senátě 125 C
ve věcech občanskoprávního úseku sporného, jež byly přiděleny
k projednání a rozhodnutí soudkyni Mgr. Janě Hackerové,
samostatně činí úkony směřující k odstranění vad podání, ověření
podmínek řízení a k přípravě jednání podle § 114a o.s.ř., popř.
k naplnění podmínek pro rozhodnutí věci bez jednání (§ 115a
o.s.ř.), vydává platební rozkazy, rozhoduje o soudních poplatcích
včetně osvobození od soudních poplatků (nejde-li o rozhodování
při jednání), vyhotovuje statistiku
vykonává další jednoduché procesní úkony dle pokynů (pověření)





soudkyně Mgr. Jany Hackerové, a to ve všech věcech, které věcně
spadají pod občanskoprávní úsek sporný a této soudkyni byly
přiděleny k projednání a rozhodnutí
v případě potřeby pátrá po adresátech nedoručených zásilek a
provádí informativní výslechy
vyznačuje právní moci rozhodnutí v případech, kdy rozhodnutí
sama vydala, anebo k tomu byla pověřena soudkyní Mgr. Janou
Hackerovou
ve věcech, v nichž činí úkony, průběžně sleduje případné
insolvenční řízení zahájené ve vztahu k některému z účastníků

Zástupkyní Květy Bělohradské je vyšší soudní úřednice Marcela Sandholzová.
Nadřízeným řešitelem soudní tajemnice Květy Bělohradské je soudkyně (předsedkyně senátu)
Mgr. Jana Hackerová.
b) V části týkající se vyšší soudní úřednice Marcely Sandholzové
-

se u soudního oddělení 125 C mění údaj o výši nápadu (ze 100 % na 0) a do upřesnění se
doplňuje poznámka v závorce: návrhy napadlé do dne účinnosti dodatku č. 11 rozvrhu
práce pro rok 2018 (doplněno bude konkrétní datum účinnosti dodatku);

-

v upřesnění její činnosti (náplně práce) se do první odrážky za soudní oddělení (senát) 125
C doplňuje poznámka v závorce: návrhy napadlé do dne účinnosti dodatku č. 11 rozvrhu
práce pro rok 2018 (doplněno bude konkrétní datum účinnosti dodatku);

-

v upřesnění její činnosti (náplně práce) se v třetí, čtvrté a šesté odrážce vypouští údaje
o soudkyni Mgr. Janě Hackerové.

c) Věci napadlé do soudního oddělení 125 C do dne účinnosti tohoto dodatku nadále řeší vyšší
soudní úřednice Marcela Sandholzová.
d) Z části týkající se zapisovatelek se vypouští zapisovatelka Květa Bělohradská.
e) Veronika Maříková působí jako zapisovatelka pro soudní oddělení 19 C, 119 C, 119 EC (+ 19
E, 19 Nc-E, 19 Nc, 19 Cd-E, 19 EXE).
f) Blanka Urbancová, DiS., působí jako zapisovatelka pro soudní oddělení 41 C, 141 C (+41 E,
41 Nc-E, 41 Nc, 41 Cd-E, 41 EXE).
g) Iveta Hollomotzová působí jako zapisovatelka pro soudní oddělení 10 C, 110 C, 110 EC
(namísto Veroniky Maříkové).
IV.

OPATROVNICKÝ ÚSEK

a) Lucie Dlouhá působí jako soudní tajemnice.
Vymezení její působnosti je dáno následovně:
Lucie Dlouhá
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16 L – přípravné a následné úkony, nemeritorní rozhodování
sepisuje souhlas rodičů osvojovaného dítěte k osvojení dle § 810
NOZ
sepisuje odvolání souhlasu rodičů osvojovaného dítěte k osvojení
dle § 817 odst. 3 NOZ









vyznačuje právní moci rozhodnutí v případech, kdy rozhodnutí
sama vydala, anebo k tomu byla pověřena soudcem JUDr.
Dušanem Machem
vede porozsudkovou agendu
pátrá po adresátech nedoručených zásilek
provádí kontrolu ústavních výchov, dohledů, pěstounských péčí,
nesvéprávných
vede statistiku
provádí výslechy
kontroluje kancelář oddělení P

Zástupkyní Lucie Dlouhé je vyšší soudní úřednice Blanka Tolarová.
Nadřízeným řešitelem soudní tajemnice Lucie Dlouhé je soudce JUDr. Dušan Mach.
b) V části týkající se vyšší soudní úřednice Blanky Tolarové se v upřesnění její činnosti (náplně
práce)
-

z první odrážky vypouští soudní oddělení 16 L;

-

ze čtvrté odrážky vypouští údaj o soudci JUDr. Dušanu Machovi.

c) Namísto Lucie Dlouhé je vedoucí kanceláře Lucie Lázinková.
d) Z části týkající se zapisovatelek se vypouští zapisovatelka Lucie Lázinková.
V.

EXEKUČNÍ ÚSEK

Z části týkající se zapisovatelek se vypouští Květa Bělohradská a na volná místa se doplňují
Veronika Maříková a Blanka Urbancová, DiS.

V Teplicích dne 15. 10. 2018
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Mgr. Jan Tichý
předseda Okresního soudu v Teplicích

