Okresní soud v Teplicích
U Soudu 1450/11, 416 64 Teplice, tel. 417 599 111, fax. 417 539 101, podatelna@osoud.tep.justice.cz

Spr 564/2016

Dodatek č. 10
rozvrhu práce Okresního soudu v Teplicích pro rok 2016
Rozvrh práce Okresního soudu v Teplicích Spr 759/2015 ze dne 16. 12. 2015 se s účinností od 1. 10. 2016 - mění takto:
I.

TRESTNÍ ODDĚLENÍ

a) Z důvodu dočasného přidělení předsedy senátu JUDr. Romana Dobeše ke Krajskému
soudu v Ústí nad Labem se ruší soudní oddělení 47 T.
Věci, jež napadly do tohoto soudního oddělení, resp. JUDr. Romanu Dobešovi, a nebyly
pravomocně skončeny, popř. obživnou, předseda soudu přidělí k projednání a rozhodnutí
jiným soudcům trestního úseku.
Porozsudkovou agendu ve věcech, které napadly do tohoto soudního oddělení, resp.
JUDr. Romanu Dobešovi, a nebudou přiděleny jinému soudci, řeší předsedkyně senátu
JUDr. Dana Kolářová.
b) V pořadí prvním zástupcem předsedy senátu Mgr. Jaroslava Malchuse je předseda
senátu Mgr. Stanislav Řehola, a to včetně věcí specializace Finanční a bankovní
kriminalita.
c) V pořadí prvním zástupcem předsedy senátu Mgr. Martina Parolka ve věcech
mladistvých (Tm) je předseda senátu Mgr. Milan Ferenc.
d) Martina Surová působí na trestním úseku jako protokolující úřednice bez zařazení do
konkrétního soudního oddělení; tuto svou funkci bude vykonávat v případě potřeby
zástupu za jinou protokolující úřednici (zapisovatelku), a to po dohodě vedoucí příslušné
kanceláře a vedení soudu.
e) Ze jmenného seznamu přísedících pro úsek T se vypouští Sylvia Prajová, která se vzdala
funkce přísedící.
II.

OBČANSKOPRÁVNÍ ODDĚLENÍ

a) Soudní tajemníci Jiří Novotný, Pavlína Křtěnová Kastlová a Naděžda Liscová nadále svou
pracovní činnost vykonávají jako vyšší soudní úředníci.
b) Do části týkající se zapisovatelek oddělení C, EC, Nc-E, EXE se doplňuje Vladislava
Klepáčová (příprava jednání, zápis protokolu, mundáž spisů 19C, 119C, 119EC, 14Nc-E,
44Nc, 49E, 49Nc, 49EXE).
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c) Ze jmenného seznamu přísedících pro úsek C se vypouští Miroslav Koblih, jehož funkce
zanikla smrtí.

V Teplicích dne 29. 9. 2016
Mgr. Jan Tichý
předseda Okresního soudu v Teplicích
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