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Spr 430/2012

Dodatek č. 3
k Rozvrhu práce Okresního soudu v Jablonci nad Nisou pro rok 2012
Rozvrh práce Okresního soudu v Jablonci nad Nisou č. j. Spr 827/2011 ze dne 30. 11. 2011 ve
znění dodatku č. 1 ze dne 30. 1. 2012 Spr 82/2012 a č. 2 ze dne 29. 5. 2012 Spr 379/2012 se
mění a doplňuje takto:
I. Vedení soudu:
Na str. 2 rozvrhu práce pro rok 2012 se mění tiskový mluvčí.
Tiskový mluvčí od 15. 6. 2012: Mgr. Jaroslav Kneř
II. Trestní oddělení:
Strana 7 bod 3) Rozvrhu práce pro rok 2012 se mění tak, rozhodování ve věcech přípravného
řízení, účasti na neodkladných úkonech a rozhodování ve věcech návrhů na vydání
předběžného opatření jsou pověřeni všichni soudci Okresního soudu v Jablonci nad Nisou
s výjimkou soudního oddělení 8. Ostatní část odstavce zůstává beze změny.
III. Občanskoprávní oddělení:
soudní oddělení 13:
Dnem 12. 6. 2012 se zastavuje nápad věcí v tomto soudním oddělení a ruší se specializace –
obchodní spory.
Současně se ruší zástup soudního oddělení 14.
Na str. 11 Rozvrhu práce pro rok 2012 se mění bod 2) a bod 5) tak, že se vypouští soudní
oddělení 13.
Zástupy soudních oddělení se mění takto
Soudní oddělení 9
- JUDr. Lucie Treglerová - zástup JUDr. Pavel Vlach
Soudní oddělení 10 - JUDr Pavel Vlach - zástup JUDr. Jan Kušnír
- zástup JUDr. Lucie Treglerová -pracovní spory
Soudní oddělení 11 - Mgr. Jaroslav Kneř - zástup Mgr. Petra Vogelová
Soudní oddělení 14 - Mgr. Petra Vogelová - zástup Mgr. Jaroslav Kneř
Soudní oddělení 19 - Mgr. Jan Kušnír
- zástup JUDr. Lucie Treglerová
Ostatní zástupy soudních oddělení beze změny.
soudní oddělení 8:
S účinností od 15. 6. 2012 přidělováno 40% nápadu věcí rejstříku P a Nc.

soudní oddělení 7:
S účinností od 15. 6. 2012 se zastavuje nápad věcí:
• rejstříku L – detenční řízení
• rejstříku EXE – všech návrhů včetně věcí s cizím prvkem
Od 15. 6. 2012 obor působnosti:
• 60% nápadu věcí rejstříku P a Nc – věci nezletilých dětí
• úkony po nařízení exekuce vymezené v z. č. 121/2008 Sb., v platném znění
Ostatní beze změny.
Lenka Šourková (30) – od 15. 6. 2012 vyřizování 5% nápadu věcí rejstříku EXE – návrhy na
nařízení exekuce - úkony v těchto věcech včetně vyznačování právních mocí a úkonů po právní
moci vymezené v zákoně č. 121/2008 Sb., v platném znění. Ostatní beze změny.
IV. Oddělení výkonu rozhodnutí:
Marie Kešnerová (22) – od 15. 6. 2012 vyřizování 5% nápadu věcí rejstříku EXE – návrhy na
nařízení exekuce - úkony v těchto věcech včetně vyznačování právních mocí a úkonů po právní
moci vymezené v zákoně č. 121/2008 Sb., v platném znění. Ostatní beze změny.
Ivana Urbanovská (21) - od 15. 6. 2012 vyřizování 5% nápadu věcí rejstříku EXE – návrhy na
nařízení exekuce - úkony v těchto věcech včetně vyznačování právních mocí a úkonů po právní
moci vymezené v zákoně č. 121/2008 Sb., v platném znění. Ostatní beze změny.
Mgr. Tereza Havelková (23), justiční čekatelka – od 15. 6. 2012 vyřizování 20% nápadu věcí
nařízení exekuce. Ostatní beze změny.
Na straně 16 Rozvrhu práce pro rok 2012 se mění bod 2) tak, že vypouští soudní oddělení 7.
Činnost vedoucí kanceláře oddělení výkonu rozhodnutí zůstává beze změny.
Činnosti vedoucích kanceláře oddělení EXE se mění tak, že Bc. Barbora Keilová vede nový
rejstřík 30 EXE. Ostatní beze změny.
Vykonavatelé:
Lenka Tyšerová – z důvodu dlouhodobé pracovní neschopnosti zastaven nápad věcí výkonu
rozhodnutí.
Nové vymezení obvodů je přílohou tohoto Dodatku č. 3 (bod 3) str. 16 rozvrhu práce).
Neskončené věci byly přiděleny ostatním vykonavatelům dle nových obvodů.
Na straně 16 Rozvrhu práce pro rok 2012 se doplňuje bod 4 tak o Marii Kešnerovou a Ivanu
Urbanovskou. Vypouští se JUDr. Libor Kohoutek.
V Jablonci nad Nisou dne 12. 6. 2012
JUDr. Jana Brabcová
pověřená předsedkyně okresního soudu

