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Spr 691/2012

Dodatek č. 5
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, č. 2 ze dne 29. 5. 2012 Spr 379/2012, č. 3
ze dne 12. 6. 2012 Spr 430/2012 a dodatku č. 4 ze dne 27. 8. 2012 Spr 597/2012 se mění takto:
I. Občanskoprávní oddělení:
 občanskoprávní oddělení sporné
Soudní oddělení 13 je od 1. 10. 2012 neobsazeno.
V soudním oddělení 5 – JUDr. Helena Koniorová – od 1. 10. 2012 specializace obchodní
spory. Zástup pro obchodní spory JUDr. Lucie Treglerová.
V soudním oddělení 9 – JUDr. Lucie Treglerová - zástup pro obchodní spory JUDr. Helena
Koniorová
V souvislosti s přeložením JUDr. Šoljakové budou podle § 44 odst. 1 zákona č. 6/2002 Sb.,
v platném znění, rozděleny neskončené věci ze soudního oddělení 13 me zi soudní oddělení
5,9,10,11,12,14 a 19 – viz příloha č. 1.
Marie Kroulíková (č. 25) – vyšší soudní úřednice – od 1. 10. 2012 členové senátu 10, 11, 19
vymezení působnosti:
- rozhodování o zastavení řízení pro nezaplacení soudních poplatků
- rozhodnutí o odmítnutí pozdě podaného odvolání
- rozhodování o svědečném, znalečném a tlumočném
- předkládání věci nadřízenému soudu s odvoláním
- vyřizování civilních dožádání s výjimkou dožádání ve styku s cizinou
- porozsudková agenda včetně statistických listů pro senáty 10, 11, pro senát 19
zpracování 50% porozsudkové agendy včetně SL
- činnost příkazce operace podle z.č. 320/2001 Sb.
Další úkony podle zákona č. 121/2008 Sb., v platném znění, bude vyšší soudní úřednice
vykonávat pouze po předchozí dohodě se soudcem.
Zástup: Jana Janečková

Jana Janečková (č. 17) – vyšší soudní úřednice – od 1. 10. 2012 členové senátu 5,9,12,14
vymezení působnosti:
- rozhodování ve věcech soudních poplatků včetně rozhodování o osvobození od
soudních poplatků
- rozhodování o zastavení řízení pro nezaplacení soudních poplatků
- rozhodnutí o odmítnutí pozdě podaného odvolání
- rozhodování o svědečném, znalečném a tlumočném
- předkládání věci nadřízenému soudu s odvoláním
- vyřizování civilních dožádání s výjimkou dožádání ve styku s cizinou
- porozsudková agenda včetně statistických listů pro senáty 5, 9, 12, 14
- činnost příkazce operace podle z.č. 320/2001 Sb.
Další úkony podle zákona č. 121/2008 Sb., v platném znění, bude vyšší soudní úřednice
vykonávat pouze po předchozí dohodě se soudcem.
zástup Marie Kroulíková
Vedoucí soudní kanceláře Jana Veselá od 1. 10. 2012 vede rejstřík pro agendy C, EC a Nc
pro senáty 11, 12, 14.
Vedoucí soudní kanceláře Gabriela Seidelová od 1. 10. 2012 vede rejstřík pro agendy C, EC a
Nc pro senáty 5, 9, 10.

V Jablonci nad Nisou dne 1. 10. 2012
JUDr. Jana Brabcová
předsedkyně okresního soudu

