Krajský soud v Ostravě
Spr 656/2015

V Ostravě dne 26.02.2015

Z m ě n a č. 4
rozvrhu práce Krajského soudu v Ostravě na rok 2015

Rozvrh práce Krajského soudu v Ostravě na rok 2015 se s účinností od
01.03.2015 m ě n í a doplňuje takto:

I.

Trestní úsek
1. V oddělení 77 T – se ve sloupci „obor působnosti“ doplní slova „bez
nápadu mimo věcí specializace“.
2. V oddělení 48 T – se ve sloupci „předseda senátu/zástupci“ vypouští
jméno Mgr. Roman Raab a nahrazuje se jménem Mgr. Igor Krajdl.
3. V oddělení 35 T – se ve sloupci „předseda senátu/zástupci“ vypouští
jméno Mgr. Roman Raab a text „– mimo specializaci III. 1.b)“, u jména
Mgr. Igor Krajdl se vypouští text „- jen pro specializaci III. 1.b)“
4. Zřizuje se oddělení 67 Nt
Oddělení/zastupuje: 67 Nt
Předseda senátu/zástupci : JUDr. Pavel Dolinek
JUDr. Vladislav Dorda
Mgr. Magda Mihulová
Mgr. Monika Zubková
Obor působnosti: vyřizování žádostí o právní pomoc cizozemských orgánů
podle zákona č. 104/2013 Sb.
Vedoucí oddělení/zástup: Marta Mikulčíková – vedoucí, Petra Vitásková –
zástupce.
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II. Občanskoprávní odvolací úsek
Z oddělení 9Co se vyřazuje JUDr. Jana Severinová.
III. Občanskoprávní prvostupňový úsek
Specializace v oddělení 23C písm. d) se stanoví následovně:
- rozhodování o žalobách podle části páté zákona č. 99/1963 Sb., občanského
soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů, k rozhodnutí, o nichž je
v prvním stupni příslušný krajský soud.
IV. Obchodní úsek v Olomouci
1. V oddělení 6Cm se u Mgr. Josefa Berky podíl nápadu věcí směnečných „3/4
pob.“ a věcí obchodně závazkových „1/2 pob.“ nahrazuje slovy „bez nápadu
nových věcí.
2. V oddělení 23Cm se u JUDr. Ing. Michala Hocka, Ph.D. podíl nápadu věcí
směnečných „1/4 pob.“ a věcí obchodně závazkových „1/2 pob.“ nahrazuje
slovy „vše z obvodu pobočky“. Podíl nápadu věcí společenstevních „4/10
pob.“ se nahrazuje slovy „bez nápadu nových věcí“. Namísto zastupujícího
soudce Mgr. Josefa Berky se zařazuje Mgr. Michal Renda. Vypouští se údaj o
zapisovatelce Bohumile Bartlové.
3. V oddělení 30Cm se u Mgr. Jakuba Černoška podíl nápadu věcí
společenstevních „6/10 pob.“ nahrazuje slovy „vše z obvodu pobočky“.
Opravuje se zdvojený údaj o zapisovatelce Bohumile Bartlové.

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

