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R o z h o d n u t í č. 3
předsedy Obvodního soudu pro Prahu 3, kterým se mění přijatý rozvrh práce pro rok 2016.
Vzhledem ke změnám v obsazení soudu
měním
dle ust. § 41, odst. 2 věta druhá z. č. 6/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, rozvrh práce
Obvodního soudu pro Prahu 3 na rok 2016.

takto:

I.

S účinností od 2. 5. 2016 asistentka soudce Mgr. Tereza Kroftová provádí úkony a
rozhoduje v rozsahu vymezeném právními předpisy ve věcech, v nichž jsou
zákonnými soudci Mgr. Radek Mařík, JUDr. Helena Kutzlerová, JUDr. Jana
Pěchotová, JUDr. Lenka Hájková a JUDr. Markéta Polanecká.
Určením rozsahu činností asistentky soudce Mgr. Terezy Kroftové pro jednotlivé
senáty je pověřen místopředseda soudu pro věci trestní.

II.

Přidělení asistentky soudce Mgr. Magdy Smižanské soudkyním občanskoprávní
agendy JUDr. Andrey Venclíkové a Mgr. Kateřiny Janitorové Sixtové, jakož i její
zařazení k vyřizování agendy Cd, končí dnem skončení jejího pracovního poměru,
tedy dnem 29. 4. 2016.

III.

S účinností od 1.5.2016 se mění znění bodu V. změny rozvrhu práce č.2/2016 sp.zn.
50 Spr 324/2016 ze dne 21. března 2016 takto:
S účinností od 1. 5. 2016 se zastavuje nápad věcí do senátu 1T, jehož předsedkyní je
JUDr. Helena Kutzlerová, toto neplatí pro případy, kdy JUDr. Helena Kutzlerová bude
mít dosahovou službu v trestním řízení v mimopracovní době.

IV.

S účinností od 20. 4. 2016 se zapisovatelka Ing. Kristýna Carrasco del Castillo
zařazuje k senátu 11C (EC, Nc, EVC)

V.

S účinností od 21. 4. 2016 se Markéta Brůnová zařazuje na opatrovnický úsek, kde
bude vykonávat činnosti vedoucí kanceláře až do skončení pracovního poměru, tedy
do 30. 6. 2016.

VI.

S účinností od 21. 4. 2016 Alena Paurová vykonává činnosti zapisovatelky na
opatrovnickém úseku až do skončení jejího pracovního poměru, tedy do 31. 5. 2016.

VII.

Zapisovatelka Dana Evangelistová zastupuje v činnostech vedoucí kanceláře
opatrovnického úseku do doby ukončení pracovní neschopnosti vedoucí Jany Brožové.

Výše uvedené změny budou vyznačeny v úplném znění rozvrhu práce a budou
zveřejněny na internetových stránkách soudu.

Praha dne 20. dubna 2016

JUDr. Michal Princ
předseda Obvodního soudu
pro Prahu 3

