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Spr 635/2013

Dodatek č. 4
Rozvrhu práce Okresního soudu v Jablonci nad Nisou platný od 1. 7. 2013
Rozvrh práce Okresního soudu v Jablonci nad Nisou Spr 904/2012 ze dne 30. 11. 2012 se
mění a doplňuje takto:
I. Správa:
Josef Nejedlo – bezpečnostní ředitel a správce nemovitostí - skončen pracovní poměr
II. Trestní úsek:
Iveta Korbelářová – od 1. 7. 2013 vykonává činnosti zapisovatelky na trestním oddělení
III. Občanskoprávní úsek:
Doplňuje se bod 5 na str. 12 tak, že Nápad ve věcech elektronických platebních rozkazů
(EPR) vyřizují VSÚ (18 a 24). Nápad ve věcech platebních rozkazů (C) vyřizuje VSÚ (24).
Markéta Motlíková (18), vyšší soudní úřednice – od 1.7.2013 vyřizování elektronických
platebních rozkazů (EPR) napadlé od 1. do 25. dne v měsíci.
Zástup: Hana Balatková
Hana Balatková (24), vyšší soudní úřednice – od 1. 7. 2013 práce VSÚ podle zákona č.
121/2008 Sb., v platném znění, týkající se elektronických platebních rozkazů (EPR)
napadlých od 26. do 31. dne v měsíci a všech úkonů souvisejících včetně zpracování
statistiky. Vyřizování 100% nápadu platebních rozkazů (C) a všech úkonů souvisejících
včetně zpracování statistických listů.
Zástup: Markéta Motlíková
Martina Podlipná – od 1. 7. 2013 vykonává činnosti zapisovatelky na oddělení platebních
rozkazů.
Oddělení výkonu rozhodnutí:
Ivana Urbanovská (21) – vyšší soudní úřednice – od 1. 7. 2013 vyřizování 70% nápadu věcí
rejstříku EXE – pověřování soudních exekutorů a úkony v těchto věcech vymezené v zákoně
č. 121/2008 Sb., v platném znění, včetně vyznačování právních mocí a úkony po právní moci
ze soudního odd. 24. Zastaveno vyřizování nápadu věcí rejstříku EXE podle § 259 a 260 o.s.ř.
a vyřizování dožádání ve věcech VR.

Zástup Mgr. Havelkové: Ivana Urbanovská, Marie Kešnerová
Radka Hofmanová – vedoucí kanceláře – od 1. 7. 2013 řídí činnost oddělení výkonu
rozhodnutí a exekučního oddělení, vede rejstříky E, 6 EXE, 22 EXE, 23 EXE.
Zástup: Bc Barbora Keilová
Jana Koťátková – od 1. 7. 2013 vykonává činnosti zapisovatelky na úseku výkonu
rozhodnutí a exekučním.
Zástup: Vladimíra Bláhová
Bc. Barbora Keilová – od 1. 7. 2013 řídí činnost exekučního oddělení, vede rejstřík 24 EXE
a 21 EXE.
Zástup: Radka Hofmanová
RNDr. Milena Steinová a Lenka Tyšerová – vykonavatelky - skončen pracovní poměr.
Bod 1) na straně 17 se mění tak, že nápad agendy E a Cd vyřizuje vyšší soudní úřednice (22).

V Jablonci nad Nisou dne 25. 6. 2013
JUDr. Jana Brabcová
předsedkyně okresního soudu

