OKRESNÍ SOUD V LOUNECH
Sladkovského čp. 1132, 440 29 LOUNY
telefon: 415 629 911 fax: 415 654 631 e-mail: podatelna@osoud.lou.justice.cz
V Lounech dne 10. července 2018

50 Spr 278/2018

Věc: Změna Rozvrhu práce pro rok 2018, účinná od 12. července 2018:
S ohledem na jmenování Mgr. Adély Baranové soudkyní Okresního soudu v Lounech, k němuž
dochází k 10.7.2018, kdy tato bude zařazena na trestní úsek, dochází dnem 12.7.2018
k následující změně v rozvrhu práce na rok 2018:
1) Mgr. Adéla Baranová se zařazuje do soudního oddělení 2 (nadále 2T).
2) Do soudního oddělení 2 se přiděluje
- 100 % nápadu rejstříku T, včetně věcí vazebních,
- obnova řízení ze senátu 2T a ze senátu 1T ,
- 100% nápadu Nt (krom obnovy řízení), Td (krom věznic),
- PP další rozhodování ve věcech, kde bylo rozhodováno v soudním oddělení 2 (2 PP),
Nc – předběžné opatření v rámci dosažitelnosti po pracovní době od pátku a
o víkendech (§ 452 a násl. z.č. 292/2013 Sb.)
- věci Nt, Nc – přípravné řízení, předběžná opatření dle § 400 a násl. z.č. 292/2013 Sb.,
dle plánu dosažitelnosti,
§146a/1b-j, 146a/2 tr. řádu a mezinárodních a evropských zatykačů, které budou
přidělovány kolovacím způsobem do senátu 2 T, 4 T a 15 T 100% nápadu a to tak,
že první napadlá věc bude přidělena do senátu 2 T,
- opravné prostředky proti rozhodnutí vyšších soudních úřednic ve věcech, kde bylo
rozhodováno v soudním oddělení 2 T a ze senátu 1T, včetně spisů pro úkony další,
které je nutno ve věci provést – porozsudková agenda atd.
3) Mgr. Baranové se k dalšímu projednání a rozhodnutí přidělují dosud neskončené věci
dříve přidělené JUDr. Petru Šilhanovi st., který v mezidobí rezignoval, a to spisové značky
uvedené v příloze této změny Rozvrhu práce.
4) V soudních odděleních 4 T a 15 T se zastavuje nápad rejstříku T v době od 12.
do 31.7.2018, a to včetně věcí vazebních.

Mgr. Hana Bachová
předsedkyně soudu

