Česká republika-Okresní soud v Jablonci nad Nisou
Mírové nám. 5
466 59 Jablonec nad Nisou
Tel. 483 337 011
elektronická adresa: podatelna@osoud.jbc.justice.cz
ID DS: eziabqi

Spr 604/2020
V Jablonci nad Nisou dne 30. 6. 2020

Dodatek č. 4
Rozvrhu práce Okresního soudu v Jablonci nad Nisou

Rozvrh práce Okresního soudu v Jablonci nad Nisou Spr 959/2019 ze dne 29. 11. 2019 se mění a
doplňuje takto:
I. Správa soudu (str. 4, 6)
Petra Hübnerová
 od 1. 7. 2020
- komplexně vykonává odborné práce v oboru účetnictví, rozpočtu a financování
- vykonává činnosti hlavní účetní a správce rozpočtu podle zákona č. 320/2001 Sb.,
v platném znění
- vykonává pomocné práce v personální agendě
Zástup:
Soňa Dostálová
Jitka Mattová
 od 1. 7. 2020 zástup podatelny.
Ostatní beze změny.
II. Opatrovnické oddělení (str. 36)
Vyšší soudní úřednice opatrovnické agendy
Markéta Motlíková
 od 13. 7. 2020 100 % nápadu
- vykonává činnosti VSÚ podle zákona č. 121/2008 Sb., o vyšších soudních
úřednících, v platném znění ve věcech péče soudu o nezletilé děti a o svéprávnosti
v agendách P a Nc, Nc a P, včetně zpracování statistiky ve výši 100 %
z celkového počtu nápadu všech věcí v opatrovnické agendě a ve věcech trestné
činnosti nezletilých (děti mladší 15-ti let) v agendě Rod, včetně zpracování
statistiky ve výši 100 %
- změna opatrovníka v řízení o svéprávnosti dle § 465 o. z. – specializace:
OPATROVNÍK
- souhlasné prohlášení o určení a popření rodičovství – specializace: SOUH.
PROHL.
- prohlášení o souhlasu s osvojením – specializace: SOUH. OSVOJ
- nejasná a neúplná podání, týkající se péče soudu o nezletilé děti, věcí svéprávnosti
osob, nezvěstnosti a smrti – specializace: NEJASNÉ P
- věci, které nelze zapsat do jiného oddílu – specializace: OSTATNÍ
- detenční řízení podle § 83 zákona o zvláštním řízení soudním (ZŘS)
- dožádání na úseku P s výjimkou věcí s cizím prvkem – specializace: P-VÝSLECH
zástup:
Ivana Urbanovská
Ostatní beze změny.

III. Exekuční agenda (str. 39)
Obecné zásady pro přidělování a zápis exekuční agendy
 Od 13. 7. 2020 na straně 39 se bod 8 mění a doplňuje takto:
Výkon rozhodnutí dle §§ 751 – 753 a § 3021 NOZ a §§ 400 – 414 zákona o zvláštním
řízení soudním provede vykonavatel v pracovní době nebo soudce vykonávající
dosahovou službu.
Exekuční oddělení (str. 42)
Vyšší soudní úřednice exekuční agendy
Ivana Urbanovská
 od 13. 7. 2020 80 %
oddíl EXEKUCE – žádosti exekutorů o pověření exekuce s výjimkou žádostí, kde je
vymáháno nepeněžité plnění či peněžité plnění na základě exekutorského nebo
notářského zápisu – specializace: EXEKUCE
Zástup:
Marie Kroulíková
Marie Kroulíková
 od 13. 7. 2020 20 %
oddíl EXEKUCE – žádosti exekutorů o pověření exekuce s výjimkou žádostí, kde je
vymáháno nepeněžité plnění či peněžité plnění na základě exekutorského nebo
notářského zápisu – specializace: EXEKUCE
Zástup:
Ivana Urbanovská
Kancelář - exekuční oddělení
obsazení soudní kanceláře
Markéta Jelínková
 od 13. 7. 2020 zástup vedoucí kanceláře Radky Hofmanové
Ostatní beze změny.
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