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Spr 786/2018
V Jablonci nad Nisou dne 17. 9. 2018
Dodatek č. 10
Rozvrhu práce Okresního soudu v Jablonci nad Nisou
Rozvrh práce Okresního soudu v Jablonci nad Nisou Spr 1214/2017 ze dne 30. 11. 2017 se mění
a doplňuje takto:
Od 19. 9. 2018
I. Opatrovnické oddělení (str. 28 - 32 )
Soudci opatrovnické agendy
JUDr. Jiří Szabó
 zastavuje se nápad do soudního oddělení 6 Nc, 6 P a Nc, 0 P, 6 L, 6 Cd
Mgr. Josef Jukl - soudní oddělení 7 Nc a 7 P a Nc se mění takto:
 zastavuje se nápad do agendy 7 Nc
- všechny oddíly rejstříku Nc věci péče soudu o nezletilé děti do celkového rozsahu 45 %
z celkového nápadu včetně specializací
- specializace: OPATRO
oddíl OSVOJENÍ NEZLETILÝCH
- věci týkající se osvojení nezletilých dětí
- specializace: OSVOJENÍ
 zastavuje se nápad do agendy 7 P a Nc
nespecializovaná opatrovnická řízení
specializace: OSVOJENÍ
Ostatní beze změny.

Mgr. Martina Fričová
 Obsazuje se soudní oddělení 3 – Mgr. Martina Fričová.
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- všechny oddíly rejstříku Nc věci péče soudu o
nezletilé děti do celkového rozsahu 35%
z celkového nápadu včetně specializací

- specializace: OPATRO

oddíl OSVOJENÍ NEZLETILÝCH
- věci týkající se osvojení nezletilých dětí

- specializace: OSVOJENÍ

oddíl POPŘENÍ RODIČOVSTVÍ
oddíl URČENÍ RODIČOVSTVÍ
- věci týkající se popření / určení rodičovství
- specializace RODIČ.-CIZ (pouze cizina)
- věci s cizím prvkem - specializace: CIZINA
oddíl SVÉPRÁVNOST
- věci týkající se svéprávnosti člověka a

- specializace: SVÉPRÁV.

oddíl PODPŮRNÁ OPATŘENÍ
- věci týkající se podpůrných opatření při
narušení schopnosti zletilého právně jednat

- specializace: PODPŮR.OP.

oddíl SPECIFICKÉ ZDRAVOTNÍ SLUŽBY
- věci týkající se specifických zdravotních
služeb podle zákona č. 373/2011 Sb.
(tj. ve věcech nepřípustnosti držení
v zařízení sociálních služeb)

- specializace: ZDR.ÚSTAV

oddíl ZÁSAHY DO INTEGRITY
- věci týkající se zásahu do integrity osob

- specializace: INTEGRITA

nespecializovaná opatrovnická řízení

specializace: OSVOJENÍ
specializace: RODIČ.-CIZ.
specializace: CIZINA
specializace: SVÉPRÁV.
specializace: PODPŮR.OP.
specializace: INTEGRITA
specializace: ZDR.ÚSTAV

oddíl PRODLOUŽENÍ PO DĚTI
nápad při převodu z agendy Nc – opatro
detenční řízení s výjimkou věcí dle § 83 zákona
ZŘS - specializace: SOUDCE
- dožádání ve věcech rozhodování o
svéprávnosti osoby, příp. kde je účastníkem
řízení osoba omezená ve svéprávnosti
- specializace: P-SOUDCE

Zástup – věci P a Nc je v tomto pořadí:
Mgr. Josef Jukl
JUDr. Jana Brabcová
JUDr. Jana Brabcová
 Doplňuje se zástup soudce: Mgr. Martina Fričová
Ostatní beze změny.
Mgr. Josef Jukl
 Doplňuje se zástup soudce: Mgr. Martina Fričová
Ostatní beze změny.
Vyšší soudní úřednice opatrovnické agendy (str. 33, 34)
Bc. Barbora Keilová – vyšší soudní úřednice
 Vkládá se soudní oddělení č. 3
Ostatní beze změny.
Markéta Motlíková – vyšší soudní úřednice
 Vkládá se soudní oddělení č. 3
Ostatní beze změny.
Kancelář opatrovnické oddělení (str. 35)
Obsazení soudní kanceláře
Iveta Žáková – vedoucí soudní kanceláře
 Vkládá se soudní oddělení č. 3
Ostatní beze změny.
JUDr. Jana Brabcová
předsedkyně okresního soudu

