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Spr 893/2018
V Jablonci nad Nisou dne 16. 10. 2018
Dodatek č. 12
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 17. 10. 2018
I. Občanskoprávní oddělení (str. 19)
 Obsazuje se soudní oddělení 5 C – Mgr. Jan Věženský
Obor a vymezení působnosti:
5C
30 % nespecializované civilní věci rejstříku C
30 % specializace: OBCHODNÍ
100 % specializace: ROZVOD
100 % specializace: SLOŽITÁ VĚC
100 % specializace: HANKE, HNÍDKOVÁ,

STANĚK, STAŇKOVÁ

105 C 100 % věci ze specializace PR
5 Nc 100 % všechny oddíly rejstříku Nc - občanskoprávní
100 % specializace: INSOLVENCE, PO – C, NEJASNÉ C
Zástup soudního oddělení 5 C je v tomto pořadí:
JUDr. Pavel Vlach
Mgr. Monika Bittnerová
JUDr. Petra Hanková
Ostatní beze změny.
Mgr. Jiří Sekyra, soudní oddělení 25 (str. 23)
asistent soudkyně
100 % návrhy na vydání platebního rozkazu (C) v soudním oddělení 5, 10, 11, 12, 13, 15
a 19 s přihlédnutím ke všem specializacím soudců, včetně porozsudkové agendy a
statistiky

- specializace: PR

100 % všeobecné oddíly občanskoprávní agendy Nc
100 % dožádání na úseku C, P, E a D, pouze ta, kde je vyslýchaný ve věznici, s výjimkou
věcí s cizím prvkem - specializace: VĚZNICE
dožádání na úseku C a D, s výjimkou věcí s cizím prvkem - specializace: CVÝSLECH , D-VÝSLECH
Ostatní beze změny.

Jana Hnídková, vyšší soudní úřednice (str. 24, 25)
 odpovídá za chod soudního oddělení pro konkrétního soudce
 vede rejstříky C a Nc a další evidenční pomůcky pro senáty 5 a 105 – po obživě věci či
převodu věci soudci
 vede rejstřík 0 Nc - oddíly: PŘEDBĚŽNÁ OPATŘENÍ DN a PRODLOUŽENÍ PO
DN pro soudní oddělení 5
 provádí zápis do protokolu o jednání, zapisují v jednací síni, přepisují rozhodnutí a texty,
zajišťují další věci dle pokynů soudce
Ostatní beze změny.
KANCELÁŘ – CIVILNÍ ODDĚLENÍ (str. 25)
Obsazení soudní kanceláře
Iveta Schichtová
rejstříková vedoucí
 vede občanskoprávní rejstříky a pomocné evidence v ISASu pro senáty 110 C, 111 C,
112 C, 113 C, 115 C a 119 C, u kterých je navrhováno vydání platebního rozkazu, a to až
do doby nevydání či zrušení platebního rozkazu nebo podání odporu, kdy je věc následně
předložena příslušnému soudci dle čísla senátu C (po odečtení 100) a takovou věc si již
nadále evidují v rejstříku příslušné rejstříkové vedoucí
Ostatní beze změny.
III. Exekuční oddělení (str. 39)
Soudci exekuční agendy
JUDr. Jiří Szabó
 zastavuje se nápad do soudního oddělení 6 E, 6 EXE, 6 Nc, 6 Cd
Mgr. Jan Věženský (str. 40)
5E

100 % návrhy na výkon rozhodnutí dle §§ 338, 338b, 340, 343, 350 a 351 o. s. ř. (tj.
výkon rozhodnutí prodejem nemovitosti, podniku, zřízení soudcovského
zástavního práva a vyklizení s náhradou včetně přístřeší)

- specializace: VR-SOUDCI

100 % návrhy na výkon rozhodnutí, kdy se jedná o věc s cizím prvkem – specializace:

CIZINA

5 EXE 100 % oddíl EXEKUCE – elektronické žádosti o pověření soudního exekutora, je-li
vymáháno nepeněžní plnění či plnění peněžité na základě exekutorského nebo
notářského zápisu, včetně žádostí s cizím prvkem

- specializace: EXE-SOUDCI, CIZINA

100 % oddíl PROHLÁŠENÍ O MAJETKU – návrhy (žádosti) o pomoc soudu před
nařízením výkonu rozhodnutí, aby soud povinného předvolal a vyzval ho
k prohlášení o majetku (návrh na předvolání povinného k prohlášení o majetku) –

specializace: PROHL.MAJ.

100 % oddíl PROHLÁŠENÍ VYKONATELNOSTI
věci týkající se prohlášení vykonatelnosti
veřejné listiny – specializace: PROHL.VYK.
5 Nc 100 % oddíl EVET – žádosti oprávněného o vydání potvrzení evropského exekučního
titulu nebo částečného evropského exekučního titulu, jedná-li se o veřejnou listinu
(nikoliv o soudní rozhodnutí/soudní smír) – specializace: EVET
100 % oddíl PŘEDRAŽKY – věci týkající se rozhodování o předražcích

- specializace: PŘEDRAŽKY

100 % oddíl SOUBĚH EXEKUCÍ – věci týkající se rozhodování podle zákona
č. 119/2001 Sb.

- specializace: SOUBĚH EXE

100 % oddíl VŠEOBECNÝ – soupis movitých věcí nájemce podle § 2234 NOZ–
specializace: SOUPIS MV
100 % oddíl ROZVRH VÝTĚŽKU DAŇOVÉ EXEKUCE – návrhy správce daně na

provedení rozvrhového řízení podle § 274/2 o. s. ř. – specializace: ROZVRH
EXE

5 Cd 100 % dožádání, kde výkon rozhodnutí, nebo exekuci nevyřizují vyšší soudní úředníci,
příp. se jedná o dožádání s cizím prvkem

- specializace: E-SOUDCE, E-CIZINA

Ostatní beze změny.

JUDr. Jana Brabcová
předsedkyně okresního soudu

