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Spr 166/2017
Dodatek č. 2
rozvrhu práce Okresního soudu v Teplicích pro rok 2017

Rozvrh práce Okresního soudu v Teplicích z 20. 12. 2016 (Spr 800/2016) se - s účinností
od 1. března 2017 - mění takto:
I.

VEDENÍ A SPRÁVA SOUDU

Z části týkající se mzdové účetní se vypouští jméno Hana Hönigová.
II.

TRESTNÍ ÚSEK

Soudní tajemnice Jitka Valentová svou pracovní činnost od 1. 3. 2017 vykonává jako vyšší
soudní úřednice.
III.

OBČANSKOPRÁVNÍ ÚSEK SPORNÝ

a) Z části týkající se soudního oddělení 17 C se vypouští údaj o asistentce soudce Mgr. et Mgr.
Heleně Sinevičové (z důvodu skončení pracovního poměru).
b) Z části týkající se přísedících soudního oddělení 9 C se vypouští přísedící Svatava Brožíková
(z důvodu odvolání z funkce přísedící).
c) Do části týkající se přísedících soudního oddělení 24 C se vkládá poznámka, že přísedící
Nataša Dvořáková byla dočasně zproštěna výkonu funkce přísedící.
IV.

OPATROVNICKÝ ÚSEK

a) Z části týkající se jednotlivých soudcovských soudních oddělení se vypouští poznámka
o dočasném zastavení nápadu nových věcí do všech soudních oddělení vyjma soudního
oddělení 71 P a Nc.
b) V odstavci 6. zvláštních ustanovení opatrovnického úseku se text v závorce nahrazuje tímto
novým textem: „včetně rozhodování o případném prodloužení doby omezení“.
c) Do zvláštních ustanovení opatrovnického úseku se (na sedmé a osmé místo) vkládají nové
odstavce, které znějí takto:
„Soudce, který rozhodl o nařízení ústavní výchovy, popřípadě o uložení jiného opatření při
výchově dítěte, činí i další úkony související s nařízenou ústavní výchovou, resp. s uloženým
opatřením (tj. rozhoduje o prodloužení ústavní výchovy, sleduje, zda je dodržováno uložené
opatření atp.), a to v případě, že tyto úkony nejsou svěřeny jinému pracovníku soudu (např.
vyšší soudní úřednici). Jestliže takový soudce na opatrovnickém úseku již nepůsobí, činí tyto
úkony ten soudce opatrovnického úseku, který předsedá soudnímu oddělení označenému
shodným číslem, a není-li takové soudní oddělení obsazeno, pak soudnímu oddělení
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opatrovnického úseku označenému nejblíže vyšším číslem, resp. - jednalo-li se o soudní
oddělení s nejvyšším číslem - soudnímu oddělení opatrovnického úseku označenému číslem
nejnižším.
Úkony při výkonu rozhodnutí o péči o nezletilé děti činí soudce, jenž vykonávané rozhodnutí
vydal. Pokud takový soudce na opatrovnickém úseku již nepůsobí, činí tyto úkony ten soudce
opatrovnického úseku, který předsedá soudnímu oddělení označenému shodným číslem, a
není-li takové soudní oddělení obsazeno, pak soudnímu oddělení opatrovnického úseku
označenému nejblíže vyšším číslem, resp. - jednalo-li se o soudní oddělení s nejvyšším číslem
- soudnímu oddělení opatrovnického úseku označenému číslem nejnižším.“

V Teplicích dne 28. února 2017
Mgr. Jan Tichý
předseda Okresního soudu v Teplicích
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