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Rozhodnutí č. 8
předsedy Obvodního soudu pro Prahu 3, kterým se mění rozvrh práce pro rok 2021
V souvislosti s potřebou zajištění rovnoměrného zatížení soudců a zajištění dalších personálních a
administrativních potřeb soudu,
zejména z důvodu zániku funkce soudkyně JUDr. Jarmily Senešiové, dočasného neobsazení senátu
5 C, 5EC a 5 Nc jiným zákonným soudcem, setrvávání Mgr. Nikol Salákové ve funkci asistentky
soudce a poklesu počtu přísedících v senátu 3T
měním
podle § 41 odst. 2 věty druhé zákona č. 6/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, rozvrh práce
Obvodního soudu pro Prahu 3 na rok 2021
takto:
1.

S účinností od 1. 11. 2021 se stanovuje do senátu 19 C, 19 EC a 19 Nc nápad takto:
Rozhodování ve věcech občansko-právních v rozsahu 90 % celkového nápadu
připadajícího na jeden senát, přidělované obecným dorovnávacím způsobem v rejstříku C,
vyjma specializací stanovených rozvrhem práce pro jiné senáty
 specializace „dopravní podnik“ – v rozsahu 90 % celkového nápadu připadajícího
na jeden senát s touto specializací
 specializace „telekomunikační žaloby“ v rozsahu 100% celkového nápadu této
specializace
 věci rejstříku Nc – civil v rozsahu 90 % celkového nápadu připadající na jeden senát
vyjma určených specializací v jiných senátech

2.

Ve věcech, v nichž ke dni 31. 10. 2021 byla zákonnou soudkyní JUDr. Jarmila Senešiová,
provádí úkony a rozhoduje v rozsahu vymezeném právními předpisy jako asistentka soudce
nadále Mgr. Nikol Saláková.

3.

Přísedící Zdeněk Štěpánek a Mgr. Jana Kadlecová se s účinností od 1. 11. 2021 přidělují
do senátů 3T, Nt a Ntm. Jejich stávající přidělení do jiných senátů zůstává i nadále
v platnosti.
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Výše uvedené změny budou vyznačeny v úplném znění rozvrhu práce a budou zveřejněny
na internetových stránkách soudu.
Praha 25. října 2021

Mgr. Radek Mařík
předseda soudu

