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Spr 372/2017
Dodatek č. 5
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. 6. 2017 - mění takto:
I.

VEDENÍ A SPRÁVA SOUDU

a) V části týkající se pracovnice doručného oddělení Olgy Michalíčkové se uvádí, že zastupuje v době jejich nepřítomnosti - pracovnice ústředny, podatelny a informačního střediska pro
styk s veřejností, a to v celém rozsahu jejich činností. V tomto ohledu se zároveň mění údaj
o zastoupení v částech, jež se týkají ústředny, podatelny (Lenka Zieglerová, DiS., se nahrazuje
Olgou Michalíčkovou) a informačního střediska pro styk s veřejností (Lenka Grubnerová se
nahrazuje Olgou Michalíčkovou).
b) V části týkající se pracovnic spisovny Heleny Priesolové a Lenky Zieglerové, DiS., se vypouští
třetí odrážka znějící: „obsluhuje ústřednu a zajišťuje práce v podatelně v době nepřítomnosti
pracovnice ústředny a podatelny včetně doručování“.
II.

TRESTNÍ ÚSEK

a) Z důvodu plánovaného dočasného přidělení soudce Mgr. Stanislava Řeholy ke Krajskému
soudu v Ústí nad Labem se na dobu od 1. 6. 2017 do 31. 12. 2017 zastavuje nápad nových
věcí do soudního oddělení 1 T (s výjimkou věcí uvedených v bodech 5 a 6 zvláštních
ustanovení k trestnímu úseku), do soudních oddělení 1 Td a 1 Nt a do soudního oddělení 1
PP (vyjma věcí uvedených v bodu 9 zvláštních ustanovení k trestnímu úseku). Dále se
stanoví, že po tuto dobu budou nové věci, jež jinak spadají pod specializaci DOPRAVNÍ
KRIMINALITA, napadat do všech soudních oddělení trestního úseku v rámci obecného
nápadu nových věcí (viz bod 2 všeobecných ustanovení rozvrhu práce).
b) Do části týkající se náplně práce vyšší soudní úřednice Bc. Kateřiny Langerové se vkládá nová
odrážka znějící takto:
•

pro všechna soudní oddělení úseku T organizačně zajišťuje realizaci procesních úkonů
prováděných prostřednictvím videokonferenčního zařízení
III.

OBČANSKOPRÁVNÍ ÚSEK SPORNÝ

a) V části týkající se vedoucích kanceláře se vypouští údaje o Helze Novotné (z důvodu jejího
odchodu do starobního důchodu) a u zbylých vedoucích kanceláře se dále, ve sloupci „soudní
oddělení“, mění první odrážka tak, že nově zní
•

u Hany Bubeníčkové takto: „vede rejstříky 19 C, 24 C, 27 C, 41 C“

•

u Ireny Gabrielové takto: „vede rejstříky 9 C, 13 C, 18 C“

•

u Jany Kadlecové takto: „vede rejstříky 10 C, 11 C, 21 C“
1

•

u Lucie Navrátilové takto: „vede rejstříky 8 C, 12 C, 17 C, 20 C, 25 C, 33 Cd, 14 Nc, 82
Nc, 34 Ro, 39 Ro, ERo“

b) Z rozvrhu práce se vypouští údaje o vyšší soudní úřednici Vladimíře Mikšovicové (z důvodu
skončení jejího pracovního poměru).
c) Z části týkající se zapisovatelek se vypouští Andrea Lučanová.
d) Civilní dožádání, jež napadají do soudního oddělení 33 Cd, řeší vyšší soudní úřednice Marcela
Sandholzová, Eva Pejchová a Štěpánka Frýdlová, jimž jsou přidělovány kolovacím systémem,
a to počínaje vyšší soudní úřednicí Marcelou Sandholzovou.
IV.

OPATROVNICKÝ ÚSEK

V části týkající se zapisovatelek nahrazuje Hanu Szczygielovou, jejíž pracovní poměr končí,
Romana Vondráčková.

V Teplicích dne 29. 5. 2017
Mgr. Jan Tichý
předseda Okresního soudu v Teplicích
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