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 274/2016

Dodatek č. 3
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. 5. 2016 - mění takto:

I.

SPRÁVA SOUDU

a) Za část textu znějící:
„Návštěvy u pověřeného předsedy a místopředsedkyně soudu:
Středa 09:00 hod. - 11.00 hod.“
se nově vkládá text:
„Návštěvy u soudkyně pověřené zastupováním místopředsedy soudu pro úsek
trestní:
Čtvrtek 09:00 hod. - 11.00 hod.“
b) Mezi část textu obsahující údaje o místopředsedkyni soudu JUDr. Daniele Novotné a část
textu obsahující údaje o řediteli správy soudu Ing. Jiřím Balabánovi se nově vkládá tento
text:
„Soudkyně pověřená zastupováním
JUDr. Dana Kolářová
místopředsedy pro úsek trestní:
• vykonává státní správu soudu v rozsahu určeném jeho předsedou
• řídí trestní úsek soudu
• předsedkyně senátu 5T“

II.

TRESTNÍ ODDĚLENÍ

a) Z oboru a vymezení působnosti soudního oddělení 47T (předseda senátu JUDr. Roman
Dobeš) se vypouští text týkající se asistenta soudce Mgr. Lukáše Pokorného a z oboru a
vymezení působnosti soudního oddělení 2T (předseda senátu JUDr. Miroslav Čapek) se
vypouští text týkající se asistentky soudce JUDr. Lucie Yakut.
b) Obor a vymezení působnosti soudního oddělení 5T (předsedkyně senátu JUDr. Dana
Kolářová) je nově dán takto:
„nápad věcí T v rozsahu 50%
v tom specializace „VAZBA“ v rozsahu 50%
v tom specializace „KORUPCE“ v rozsahu 100%
Td 50%
Nt 50%“

c) V části nadepsané „Další ustanovení k rozdělování nápadu T“ zní sedmý odstavec nově
takto:
„Porozsudkovou agendu v trestních věcech dospělých osob, které napadly do soudního
oddělení 6T (předseda senátu Mgr. Martin Roubalík) a nebyly přiděleny jinému soudci
(předsedovi senátu), vyřizuje předsedkyně senátu Mgr. Eva Habánová, a porozsudkovou
agendu v trestních věcech mladistvých osob, které napadly do soudního oddělení 6T
(předseda senátu Mgr. Martin Roubalík) a nebyly přiděleny jinému soudci (předsedovi
senátu), vyřizuje předseda senátu Mgr. Martin Parolek.“

III.

OBČANSKOPRÁVNÍ ODDĚLENÍ

a) Z oboru působnosti soudního oddělení 17C (soudkyně JUDr. Daniela Novotná) se
vypouští text týkající se asistentky soudce JUDr. Lucie Yakut a namísto něj se vkládá
tento text:
„asistent soudce Mgr. Lukáš Pokorný“
b) Do vymezení oboru působnosti soudního oddělení 16 PaNc (soudce JUDr. Dušan Mach)
se nově vkládá tento text:
„asistentka soudce JUDr. Lucie Yakut“
c) Na dobu od 1. 5. 2016 do 30. 6. 2016 se zastavuje nápad návrhů na vydání elektronického
platebního rozkazu (EPR) vyšší soudní úřednici Jitce Sláničkové.
d) U soudního oddělení 26 PaNc (soudkyně Mgr. Dana Leitermannová) se doplňuje druhý
jednací den, a to pátek.
e) Do části týkající se zapisovatelek oddělení C, EC, Nc-E, EXE se doplňuje:
-

Andrea Lučanová (příprava jednání, zápis protokolu, mundáž spisů 10C, 110C,
110EC)

-

Vladimíra Tučková (příprava jednání, zápis protokolu, mundáž spisů 19C, 119C,
119EC, 14Nc-E, 44Nc, 49E, 49Nc, 49EXE)

f) Do části týkající se zapisovatelek oddělení P se doplňuje:
-

Ing. Eva Kulhanová (příprava jednání, zápis protokolu, mundáž spisů 26PaNc)

g) Do části týkající se zapisovatelek oddělení E, Nc-E, EXE se doplňuje:
-

Vladimíra Tučková

V Teplicích dne 29. dubna 2016
Mgr. Jan Tichý
pověřen zastupováním
předsedy Okresního soudu v Teplicích

