Krajský soud v Ostravě
Spr 2830/2015

V Ostravě dne 30.09.2015

Z m ě n a č. 12
rozvrhu práce Krajského soudu v Ostravě na rok 2015

Rozvrh práce Krajského soudu v Ostravě na rok 2015 se s účinností
od 01.10.2015 m ě n í a doplňuje takto:

I.

Trestní úsek
1. Z rozvrhu práce se vyřazuje:

Mgr. Tomáš Tkačík

2. V oddělení 37 T - se ve sloupci „předseda senátu/zástupci“ uvádí jméno
předsedkyně senátu Mgr. Alice Erleová – po dobu dočasného přidělení.
3. V oddělení 32 T - se ve sloupci „předseda senátu/zástupci“ uvádí jméno
zástupce Mgr. Alice Erleová – po dobu dočasného přidělení.
4. V oddělení 33 T - se ve sloupci „předseda senátu/zástupci“ uvádí jméno
zástupce Mgr. Alice Erleová – po dobu dočasného přidělení.
5. V oddělení 67 T - se ve sloupci „oddělení/zastupuje“ doplňuje zástup –
senát 77 T.
6. V oddělení 67 Nt - se ve sloupci „oddělení/zastupuje“ doplňuje zástup –
senát 77 T.
7. V oddělení 1 Tmo - se ve sloupci „předseda senátu/členové senátu“
doplňuje jméno člena senátu Mgr. Miroslav Vrbata.
8. V oddělení 1 UL - se ve sloupci „obor působnosti“ uvádí Poměr rozdělení
nápadu mezi předsedy senátu – 1:1:1.
9. V oddělení 3 To - se ve sloupci „obor působnosti“ uvádí Poměr rozdělení
nápadu mezi předsedy senátu – 1:0.
10. V oddělení 4 To - se ve sloupci „předseda senátu/členové senátu“ uvádí
jméno člena senátu Mgr. Tomasz Kafka – po dobu dočasného přidělení.
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11. V oddělení 4 Tmo - se ve sloupci „předseda senátu/členové senátu“ uvádí
jméno člena senátu Mgr. Tomasz Kafka – po dobu dočasného přidělení.
12. V oddělení 26 Rt - se ve sloupci „předseda senátu/členové senátu“:
a) vypouští jména předsedů senátu Mgr. Vlastimil Hrabovský, JUDr.
Čestmír Duda, JUDr. Vladislav Topiarz
b) uvádí jméno předsedy senátu Mgr. Igor Krajdl
c) uvádí jméno zastupujícího předsedy senátu Mgr. Petr Novák.
13. V oddělení 26 Rt - se ve sloupci „obor působnosti“ uvádí Poměr rozdělení
nápadu mezi předsedy senátu – 1:0.
14. V oddělení 27 Rto - se ve sloupci „předseda senátu/členové senátu“:
a) vypouští jméno předsedy senátu Mgr. Vlastimil Hrabovský
b) uvádí jméno řídícího předsedy senátu JUDr. Čestmír Duda.
15. V části Pravidla pro přidělování věcí v odděleních To se v tabulce
rozdělení nápadu (str. 19 11. revize RP 2015) u:
a) senátu 3To mění poměr nápadu z 100% na 75%,
b) senátu 4To mění poměr nápadu z 40% na 60%.
16. V oddělení 29 T ve sloupci „Obor působnosti“ se doplňuje text: „bez
nápadu v období od 01.10.2015 do 31.12.2015“.

II.

Občanskoprávní odvolací úsek v Ostravě
1. Z rozvrhu práce se vyřazuje JUDr. Zdeňka Táborská.
2. V oddělení 71Co se ve sloupci předseda senátu/členové senátu uvádí:
JUDr. Radmila Baďurová a vypouští se „Poznámka: Rozdělování
nápadu mezi předsedy 0:1“.
3. V poznámce č. 5 se mění klíč pro rozdělování nápadu u oddělení 71Co
takto:
71Co : 14
4. Žaloby pro zmatečnost podle § 229 odst. 3 a 4 o.s.ř. proti rozhodnutím
Krajského soudu v Ostravě jako soudu odvolacímu, přidělené k vyřízení
JUDr. Zdeňce Táborské a dosud neskončené, budou přiděleny
k vyřízení JUDr. Evě Zavrtálkové a JUDr. Jarmile Kolářové v pořadí
podle poznámky 7. rozvrhu práce.
5. Zástupcem JUDr. Bohumíra Žídka ve věcech žalob pro zmatečnost
podle § 229 odst. 3 a 4 o.s.ř. proti rozhodnutím Krajského soudu
v Ostravě jako soudu odvolacího se určuje JUDr. Eva Zavrtálková.
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III.

Občanskoprávní prvostupňový úsek
1. Do oddělení 23C se ke specializaci uvedené pod písm. d) jako třetí
v pořadí zařazuje JUDr. Aleš Palkovský, zastupuje Mgr. Jana
Misiačková.
2. V oddělení 23C se mění poměr rozdělování nápadu mezi samosoudce
uvedený v poznámce pod písm. d) takto: 0 : 0 : 1.

IV.

Správní soudnictví
1. Do oddělení 59 A, 59 Ad, 60 A a 60 Ad se zastavuje nápad.
2. V oboru působnosti oddělení 79 A se na konec doplňuje text: „pokud
nespadají do působnosti oddělení působících na pracovišti v Olomouci“.
3. Obor působnosti oddělení 65 A zní: „Rozhodování ve všech senátních
věcech správního soudnictví, pokud nespadají do působnosti jiných
oddělení a pokud místo rozhodné pro určení místní příslušnosti leží
v obvodu Okresních soudů v Olomouci, Přerově, Šumperku, Vsetíně nebo
Jeseníku.“
4. Obsazení senátů 65 Ad, 65 Af, 65 A a 65 Na se mění takto:

předseda senátu
zástupci
členové senátu
JUDr. Zuzana Šnejdrlová, Ph.D.
Mgr. Jiří Gottwald
JUDr. Martina Radkova
Mgr. Barbora Berková

5. Zřizuje se oddělení 73 A:
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oddělení
obor působnosti
zastupuje

předseda senátu
zástupci
členové senátu

vedoucí kanceláře
zástupce

zapisovatelky

73 A Rozhodování o návrzích JUDr. Zuzana Šnejdrlová, Ph.D. Šárka Harazinová
Markéta Chrudinová
69 Co na zrušení opatření obecné Mgr. Jiří Gottwald
Markéta Chrudinová Ing. Petra Rýparová
povahy,
pokud
místo JUDr. Martina Radkova
rozhodné pro určení místní
příslušnosti leží v obvodu Mgr. Barbora Berková
okresních soudů v Olomouci, Přerově, Šumperku,
Vsetíně nebo Jeseníku

6. U JUDr. Zuzany Šnejdrlové, Ph.D. a u Mgr. Barbory Berkové se na všech
místech vypouští poznámka „- po dobu dočasného přidělení“.
7. Asistent soudce Mgr. Petr Nitka se zařazuje do oddělení 18 A a 20 A.
V.

Obchodní úsek
1. Zřizuje se oddělení 26 Cm, působící ve složení soudce JUDr. Aleš
Palkovský, zastupující soudce JUDr. Simona Pittermannová, vedoucí
kanceláře Miroslava Musálková, zapisovatelky IPO, s působností
insolvenční incidenční spory a jiné insolvenční spory – nápad 1/3 hl.
část.
2. Oddělení 12 Cm se ruší, všechny věci vyřizované v tomto oddělení se
přidělují do oddělení 26 Cm k vyřízení soudci JUDr. Aleši Palkovskému.
3. Zástupcem JUDr. Simony Pittermannové v oddělení 32 Cm se namísto
soudkyně JUDr. Jitky Bartoszové, Ph.D. určuje soudce JUDr. Aleš
Palkovský.
4. Z oddělení 39 INS se vyřazuje vyšší soudní úřednice Lucie Stoklásková
a na její místo se zařazuje vyšší soudní úřednice Lucie Golová.
5. Věci Nc – nejasná podání nově namísto soudní tajemnice Danuše
Pěčonkové vyřizuje soudní tajemnice Žaneta Koudelková, zastupuje
dozorčí úřednice Mgr. Kateřina Suchá, další zástupce soudní tajemnice
Danuše Pěčonková.
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VI.

Správa soudu
Z rozvrhu práce se vyřazuje Ing. Vít Sláma.

JUDr. Iva H r d i n o v á
předsedkyně krajského soudu

