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Spr 167/2017
Dodatek č. 3
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. 4. 2017 - mění takto:
I.

SPRÁVA SOUDU

V části týkající se účetní Kamily Brebisové se v první odrážce nahrazuje slovo „hlavních“
slovem „vedlejších“ a ve třetí odrážce se na první místo vkládá slovo „zástupce“.
II.

TRESTNÍ ÚSEK

a) V části týkající se přísedících se u Mgr. Vladimíra Konvičky (senát 23 T) titul Mgr. nahrazuje
titulem JUDr.
b) V části týkající se náplně práce vyšších soudních úřednic se u
-

Simony Antropiusové doplňuje, že úkony vykonává též v senátu 30 Nt,

-

Mgr. Lenky Machové doplňuje, že úkony vykonává též v senátu 31 Nt,

-

Bc. Kateřiny Langerové doplňuje, že úkony vykonává též v senátu 32 Nt,

-

Jitky Valentové doplňuje, že úkony vykonává též v senátu 34 Nt,

-

Jitky Valentové poslední odrážka nahrazuje těmito dvěma novými odrážkami:
•

rozhoduje o osvědčení po PO, PP, PUZČ, PUZP a PUZV ve věcech, v nichž vyslovil
s osvědčením souhlas státní zástupce

•

vydává rozhodnutí o vrácení věci, zničení věci.
III.

OBČANSKOPRÁVNÍ ÚSEK SPORNÝ

a) Do zvláštních ustanovení se na šesté místo vkládá nový odstavec, který zní takto:
„Dojde-li soudu žaloba o vypořádání zaniklého společného jmění manželů v době, kdy téže
řízení již dříve zahájil druhý z bývalých manželů, s touto pozdější žalobou se naloží, jako by se
jednalo o procesní návrh žalovaného v již zahájeném řízení (nová věc se nezapíše). Skončí-li
však řízení o dříve podané žalobě jinak než meritorním rozhodnutím (např. bude-li řízení
zastaveno pro zpětvzetí žaloby nebo pro nezaplacení soudního poplatku anebo bude žaloba
odmítnuta), později podaná žaloba se poté zapíše jako samostatná věc a projedná ji a
rozhodne o ní soudce, který (jako poslední) jednal a rozhodoval v řízení zahájeném dříve
podanou žalobou.“
(Následující odstavce se tomu odpovídajícím způsobem přečíslovávají.)
b) Z důvodu dočasného přidělení soudkyně JUDr. Jitky Škodové ke Krajskému soudu v Ústí
nad Labem se - na dobu tohoto dočasného přidělení, tj. na dobu od 1. 4. 2017 do 30. 6. 2017
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- zastavuje nápad nových věcí do soudního oddělení 18 C (vyjma věcí specializace SPRÁVNÍ)
a do soudního oddělení 18 Nc. Dále se stanoví, že po dobu jejího dočasného přidělení ke
krajskému soudu bude soudcovské úkony v agendě EPR (elektronické platební rozkazy) činit
soudce Mgr. Jan Tichý.
c) Zastavuje se nápad nových nespecializovaných věcí C, tj. věcí C vyjma těch, které podléhají
některé ze stanovených specializací, do všech soudních oddělení občanskoprávního úseku
sporného, s výjimkou soudního oddělení 20 C (soudkyně JUDr. Eva Tilleová), a to až do
doby, než do soudního oddělení 20 C takto napadne 50 věcí C; poté budou nové věci C opět
napadat do všech soudních oddělení občanskoprávního úseku sporného, avšak s výjimkou
soudního oddělení 20 C, do něhož od té doby bude zcela zastaven nápad nových věcí C, a to
na dobu neurčitou.
IV.

OPATROVNICKÝ ÚSEK

a) V části týkající se soudního oddělení 14 L (soudkyně JUDr. Zdeňka Horčicová) se opravuje
písařská chyba tak, že se namísto slova „stavu“ vkládá slovo „ústavu“.
b) V části (tabulce) týkající se vyšších soudních úředníků se doplňuje
-

u Blanky Tolarové soudní oddělení 80 Nc s výší nápadu 100 % a s upřesněním činnosti
„souhlasné prohlášení o určení otcovství, souhlas rodiče s osvojením dítěte a odvolání
takového souhlasu“,

-

a u Nadi Lebedové soudní oddělení 81 Nc s výší nápadu 100 % a s upřesněním činnosti
„souhlasné prohlášení o určení otcovství, souhlas rodiče s osvojením dítěte a odvolání
takového souhlasu“.

c) V části (tabulce) „Upřesnění činnosti vyšších soudních úředníků“ se u
-

Blanky Tolarové první odrážka vymazává a ve druhé odrážce (věci zapisované do rejstříku
L) se část textu za pomlčkou nahrazuje tímto textem: „přípravné a následné úkony,
nemeritorní rozhodování“,

-

Nadi Lebedové první odrážka vymazává a ve druhé odrážce (věci zapisované do rejstříku
L) se část textu za pomlčkou nahrazuje tímto textem: „přípravné a následné úkony,
nemeritorní rozhodování“.

V Teplicích dne 30. března 2017
Mgr. Jan Tichý
předseda Okresního soudu v Teplicích

2

