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Spr 1003/2013

Dodatek č. 8
Rozvrhu práce Okresního soudu v Jablonci nad Nisou platný od 18.10. 2013
Rozvrh práce Okresního soudu v Jablonci nad Nisou Spr 904/2012 ze dne 30. 11. 2012 se
mění a doplňuje takto:
I. Trestní úsek:
Od 18. 10. 2013 se obsazuje soudní oddělení 3, zařazena Mgr. Tereza Havelková,
předsedkyně senátu.
Obor a vymezení působnosti:
Od 18. 10. 2013 vyřizování 100% nápadu věcí rejstříku T. Specializace věci s cizím prvkem
včetně věcí rejstříku Td.
100% nápadu věcí rejstříku Nt – přípravné řízení.
Zástup: JUDr. Alena Štěpánová
Mgr. Jaroslava Opatrná
JUDr. Jaroslav Hrabálek
Soudní oddělení 15 - JUDr. Jaroslav Hrabálek
od 18. 10. 2013 se v tomto soudním oddělení ruší specializace věcí s cizím prvkem a
současně se na dobu určitou od 18. 10. 2013 do 30. 11. 2013 zastavuje nápad věcí rejstříku T
kromě ostatních specializací (korupce veřejných činitelů, ve veřejných zakázkách, veřejných
soutěžích a dražbách, trestné činy osob ve VTOS, vojenské trestné činy).
Na str. 7 bod 2 se doplňuje tak, že nápad v trestním oddělení je přidělován také do soudního
oddělení 3.
Renata Lexová – od 18. 10. 2013 činnosti protokolující úřednice pouze na trestním úseku.

II. Občanskoprávní úsek:
Soudní oddělení 6 - JUDr. Jiří Szabó:
Od 18. 10. 2013 vyřizování 100% nápadu věcí EXE podle § 11 písm. e) zákona č. 121/2008
Sb., v platném znění, 100% nápadu návrhů správce daně na provedení rozvrhového řízení
podle § 274/2 o.s.ř. a 100% návrhů (žádostí) na soupis movitých věcí nájemce podle § 672
obč. zák.

Mgr. Blanka Baumanová (soudní odd. 16), vyšší soudní úřednice – vyřizování 100%
civilních dožádání do věznice Rýnovice.
Ivana Urbanovská (soudní oddělení 21), vyšší soudní úřednice – od 18.10.2013 vyřizuje
80% nápadu věcí pověřování exekutorů. Ostatní beze změny.
Do senátu 21 a 22 nenapadají věci podle § 11 písm. e) zákona č. 121/2008 Sb., v platném
znění.
Soudní oddělení 23:
Zastaven nápad věcí v tomto soudním oddělení. Neskončené věci ze soudního oddělení 23
jsou vyřizovány v soudním oddělení 21 – Ivana Urbanovská.

V Jablonci nad Nisou dne 18. října 2013
JUDr. Jana Brabcová
předsedkyně okresního soudu

