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Spr 116/2018
V Jablonci nad Nisou dne 29. 1. 2018
Dodatek č. 2
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:
I. Občanskoprávní oddělení
Soudci občanskoprávní agendy (str. 18)
JUDr. Lucie Treglerová
 od 29. 1. 2018 je dočasně zastaven nápad do soudního oddělení 9 C, 9 Nc a 109 C.
JUDr. Pavel Vlach
 od 29. 1. 2018 se zrušuje zástup pracovněprávní věci.
Ostatní beze změny.
Obecné zásady pro přidělování a zápis občanskoprávní agendy (str. 17)
 Od 29. 1. 2018 na straně 17 se bod 5 a 9 mění tak, že se zrušuje soudní oddělení 9 a 109.
 Od 29. 1. 2018 na straně 17 se bod 9 doplňuje takto:
V případě nevydání, zrušení nebo podání odporu u věcí již napadlých do senátu 109 C, bude věc
přidělena kolovacím způsobem k vyřízení do senátu 110 C, 111 C, 112 C, 113 C, 115 C a 119 C
příslušnému soudci dle čísla senátu C po odečtení 100, s přihlédnutím ke specializacím.
Vyšší soudní úřednice občanskoprávní agendy (str. 22 - 23)
Jana Hnídková
 od 29. 1. 2018 je dočasně zastaven nápad do soudního oddělení 109 C.
Ostatní beze změny.
Kancelář – civilní oddělení (str. 23)
Obsazení civilní kanceláře
Gabriela Seidelová – úseková vedoucí
 Vede občanskoprávní rejstříky a pomocné evidence v ISASu pro senáty 5 C, 9 C a 109 C
u věcí napadlých do 28. 1. 2018 a dále pro senáty 110 C, 112 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.
II. Opatrovnické oddělení
Obecné zásady pro přidělování a zápis opatrovnické agendy (str. 25 – 26)
 Od 29. 1. 2018 na straně 26 se bod 6 a 7 mění tak, že se zrušuje soudní oddělení 9.
 Od 29. 1. 2018 na straně 26 se bod 9 doplňuje takto:

V případě nápadu věci, která by dle tohoto pravidla měla být přidělena do soudního oddělení 9,
bude taková věc přidělena kolovacím způsobem do soudních oddělení 7 a 8.
Soudci opatrovnické agendy (str. 28 – 30)
JUDr. Lucie Treglerová
 od 29. 1. 2018 je dočasně zastaven nápad do soudního oddělení 9 Nc, 9 P a Nc, 0 Nc a
0 P.
Mgr. Josef Jukl - soudní oddělení 7 Nc a 7 P a Nc se mění takto:
 nápad do agendy 7 Nc - specializace OPATRO a specializace OSVOJENÍ – 60 %,
100 % oddíl POPŘENÍ RODIČOVSTVÍ, oddíl URČENÍ RODIČOVSTVÍ
- věci týkající se popření/určení rodičovství
- specializace RODIČOV. (vyjma ciziny)
 nápad do agendy 7 Pa Nc – nespecializovaná opatrovnická řízení a specializace
OSVOJENÍ – 60 %,
100 % specializace: RODIČOV.
zástup
JUDr. Jana Brabcová
Ostatní beze změny.
JUDr. Jana Brabcová - soudní oddělení 8 Nc a 8 P a Nc se mění takto:
 nápad do agendy 8 Nc - specializace OPATRO a specializace OSVOJENÍ – 40 %
 nápad do agendy 8 Pa Nc – nespecializovaná opatrovnická řízení a specializace
OSVOJENÍ – 40 %
zástup
Mgr. Josef Jukl
Ostatní beze změny.
Vyšší soudní úřednice opatrovnické agendy (str. 31 - 32)
Bc. Barbora Keilová
 ruší se soudní oddělení 9
Markéta Motlíková
 ruší se soudní oddělení 9
Kancelář – opatrovnické oddělení (str. 33)
Obsazení soudní kanceláře
Iveta Žáková – vedoucí soudní kanceláře
 ruší se soudní oddělení 9
Ostatní beze změny.
Ilona Serinová – zapisovatelka
 ke dni 31. 1. 2018 konec pracovního poměru.
Ostatní beze změny.

JUDr. Jana Brabcová
předsedkyně okresního soudu

