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Spr 337/2013

Dodatek č. 3
Rozvrhu práce Okresního soudu v Jablonci nad Nisou platný od 1. 4. 2013
Rozvrh práce Okresního soudu v Jablonci nad Nisou Spr 904/2012 ze dne 30. 11. 2012 se
mění a doplňuje takto:
I. Správa:
a) Od 1. 4. 2013 se zřizuje informační centrum pro styk s veřejností, které je umístěno
v budově Okresního soudu v Jablonci nad Nisou, Mírové nám. 5, v přízemí číslo dveří 4, kde
budou poskytovány informace účastníkům řízení případně veřejnosti:
1. všeobecné informace o náležitostech podání a postupech při jejich vyřizování
2. informace o soudním řízení aplikace ISAS – jen osobně
3. poskytování opisů rozhodnutí, vyznačení doložky právní moci a vykonatelnosti
4. nahlížení do spisů včetně poskytování opisů
5. informace ze seznamu znalců a tlumočníků
Od 1. 4. 2013 pracovnice infocentra - Jitka Mattová.
Zástup infocentra: vedoucí všech soudních kanceláří
b) od 1. 4. 2013 zástup Dagmar Hákové Marie Špicarová.
c) Podatelna, doručné a tiskové oddělení – od 1. 4. 2013 činnosti vykonává Marie Špicarová.
Zástup: Dagmar Háková
II. Trestní úsek:
Kateřina Nimcová – od 1. 4. 2013 vykonává činnosti vyšší soudní úřednice vymezené
v zákoně č. 121/2008 Sb., v platném znění, na trestním úseku ve věcech T, Tm, Nt, Ntm, Pp,
včetně přípravného řízení, vyřizování trestních dožádání (Td). Porozsudková agenda a
zpracování SL-T pro soudní oddělení 2 a 15.
Martina Tomková – od 1. 4. 2013 vykonává činnosti vyšší soudní úřednice vymezené
v zákoně č. 121/2008 Sb., v platném znění, na trestním úseku ve věcech T, Tm, Nt, Ntm, Pp,
včetně přípravného řízení, vyřizování trestních dožádání (Td). Porozsudková agenda a
zpracování SL-T pro soudní oddělení 3 a 4.
Zástup: navzájem

III. Občanskoprávní úsek:
1. Soudní oddělení 9 – JUDr. Lucie Treglerová: vykonává dohled nad postupem soudních
exekutorů při výkonu exekuční činnosti a činnosti podle § 74 odst. 1 písm. c) exekučního řádu
– zákon č. 120/2001 Sb.
2. Za věc s cizím prvkem se ve všech soudních odděleních považuje věc:
1. kde je účastníkem řízení fyzická osoba s bydlištěm, nebo právnická osoba se sídlem, mimo
území České republiky.
2. týkající se cizích státních příslušníků.
Oddělení výkonu rozhodnutí:
Od 1. 4. 2013 zastaven nápad vykonavatelce Jitce Mattové a RNDr. Mileně Steinové.
Bod 4) na straně 17 Rozvrhu práce pro rok 2013 se mění tak, že od 1. 4. 2013 nápad VR
vyřizuje soudní vykonavatel Aleš Jelínek.

V Jablonci nad Nisou dne 28. 3. 2013
JUDr. Jana Brabcová
předsedkyně okresního soudu

