ČESKÁ REPUBLIKA – OKRESNÍ SOUD V BLANSKU
Hybešova 2047/5, 678 28 Blansko, tel. 516 482 111, FAX 516 415 423, e-mail
posta@osoud.bla.justice.cz
________________________________________________________________
Spr 597/2018

Blansko 30.8.2018

Změna č. 9
rozvrhu práce u Okresního soudu v Blansku pro rok 2018
____________________________________________________
Dnem 1.9. 2018 dochází u Okresního soudu v Blansku k následujícím změnám rozvrhu práce
pro rok 2018:
1) Soudní oddělení 2:


a) rozhodování ve věcech občanskoprávních - rejstřík C, Cm, Nc a Cd, 702C –
úkony pro soudce a po zrušení platebních rozkazů, vše v rozsahu 90% nápadu
na jednoho soudce
b) rozhodování ve věcech s cizím prvkem rejstříku C, Cm, Nc , D a Cd ve výši
100% nápadu
c) vyřizování věcí dle přílohy č. 5



úkony v rámci dosažitelnosti

2) Soudní oddělení 3:


a) Rozhodování ve věcech občanskoprávních – rejstřík C, Cm, Nc a Cd, 703C –
úkony pro soudce a po zrušení platebních rozkazů, vše v rozsahu 100% nápadu
na jednoho soudce
b) neskončené věci k 1.9.2014 přidělené ze soudních oddělení 2 a 10 dle přílohy 4A
a 4B
c) vyřizování věcí dle



přílohy č. 5

úkony v rámci dosažitelnosti

3) Soudní oddělení 4:
a) rozhodování ve věcech opatrovnických rej. P a Nc obvodu ORP Blansko a Šlapanice
/dle přílohy č.3/ vyjma věcí přidělených soudnímu oddělení 7 – zastaven nápad věcí
v celém rozsahu

b) přezkoumávání omezení svéprávnosti 100% nápadu obvodu ORP Blansko, Šlapanice
/ dle přílohy č.3/ a zařízení Paprsek Velké Opatovice – věci neskončené
c) rozhodování ve věcech občanskoprávních – rejstřík C, Cm, Nc, Cd a 20C - věci
neskončené
d) 77C věci neskončené– úkony pro soudce
e) CEPR – úkony pro soudce


úkony v rámci dosažitelnosti

4) Soudní oddělení 6:


a) Rozhodování ve věcech občanskoprávních – rejstřík C, Cm, Nc a Cd, 706C - úkony
pro soudce a po zrušení platebních rozkazů, vše v rozsahu 100% nápadu na
jednoho soudce
b) vyřizování věcí dle přílohy č. 5



úkony v rámci dosažitelnosti

5) Soudní oddělení 7:


a) rozhodování ve věcech opatrovnických rej. P a Nc obvodu ORP Blansko a
Šlapanice /dle přílohy č.3/
b) rozhodování ve věcech s cizím prvkem rejstříku, P a Nc ve výši 100% nápadu
c) vyřizování věcí dle přílohy č. 5



úkony v rámci dosažitelnosti

6) Soudní oddělení 8:


a) rozhodování ve věcech opatrovnických rej. P a Nc obvodu ORP Boskovice a
Tišnov / dle přílohy č.3/
b) přezkoumávání omezení svéprávnosti 100% nápadu obvodu ORP Boskovice a
Tišnov /dle přílohy č.3/ kromě zařízení Paprsek Velké Opatovice – věci
neskončené



úkony v rámci dosažitelnosti

7) Soudní oddělení 10:


obor působnosti agenda C:

a) rozhodování ve věcech občanskoprávních – rejstřík C, Cm, Nc a Cd, vše
v rozsahu 50% nápadu na jednoho soudce
b) 710C- úkony pro soudce a po zrušení platebních rozkazů v rozsahu 100%
nápadu na jednoho soudce
c) vyřizování věcí dle


přílohy č. 5

obor působnosti agenda P a Nc:
d) rozhodování ve věcech agendy osob omezených ve svéprávnosti
e) rozhodování ve věcech agendy L



rejstříková vedoucí/vedoucí kanceláře :
Ve věcech C: Ludmila Nečasová, zástup: Miroslava Kalendová, Bc. Hana Petrů.
Ve věcech agendy osob omezených ve svéprávnosti: Hana Zvěřinová
Ve věcech agendy L : Eva Šenková
zástup vzájemný

8) Soudní oddělení 11:


a) Rozhodování ve věcech občanskoprávních – rejstřík C, Cm, Nc a Cd, 711C - úkony
pro soudce a po zrušení platebních rozkazů, vše v rozsahu 100% nápadu na
jednoho soudce
b) vyřizování věcí dle přílohy č. 5



úkony v rámci dosažitelnosti

9) Soudní oddělení 12:


a) Rozhodování ve věcech občanskoprávních – rejstřík C, Cm, Nc a Cd, 712C - úkony
pro soudce a po zrušení platebních rozkazů, vše v rozsahu 100% nápadu na
jednoho soudce
b) vyřizování věcí dle přílohy č. 5



úkony v rámci dosažitelnosti



Změna příjmení asistentky soudce: namísto Mgr. Monika Pekárková - Mgr. Monika
Mazalová

10) Soudní oddělení 13


a) Rozhodování ve věcech občanskoprávních – rejstřík C, Cm, Nc a Cd, 713C úkony pro soudce a po zrušení platebních rozkazů, vše v rozsahu 100% na
jednoho soudce
b) Specializace - správní žaloby
c) Specializace - žaloby na ochranu osobnosti

d) vyřizování věcí dle přílohy č. 5


úkony v rámci dosažitelnosti

11) Text na str. 8 se mění následovně: u popisu náplně činnosti správce budovy se ruší
poslední věta, která zní „Je příkazcem operací ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb. pro operace uvedené
v Instrukci předsedkyně Okresního soudu v Blansku k zabezpečení vnitřní finanční kontroly“
12) Text na str. 9 se mění následovně: u popisu náplně činnosti správce počítačové sítě se ruší
poslední věta, která zní „Je příkazcem operací ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb. pro operace uvedené
v Instrukci předsedkyně Okresního soudu v Blansku k zabezpečení vnitřní finanční kontroly“
13) Změna textu na str. 33 - Seznam pohotovostních soudců:
„ Mgr. Bc. Klára Cásková – senát 2
JUDr. Petra Burešová – senát 3
JUDr. Marie Prokopová – senát 4
JUDr. Alena Šparlinková – senát 6
Mgr. Veronika Kovaříková – senát 7
Mgr. Jaroslava Stejskalová – senát 8
Mgr. Dominik Kožnárek – senát 9
JUDr. Tereza Richterová – senát 11
Mgr. Gabriela Štumpová – senát 12
Mgr. Ing. Lada Horáčková – senát 13“

Projednáno se soudcovskou radou dne 30.8.2018.

Mgr. Michaela
Zummerová
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