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R o z h o d n u t í č. 6
předsedy Obvodního soudu pro Prahu 3, kterým se mění přijatý rozvrh práce pro rok 2016.
V souvislosti s předpokládanou dlouhodobou nepřítomností dozorčí úřednice Bc. Dariny
Maříkové
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. září 2016 vedoucí zápisového a vyššího podacího oddělení Ivana
Petrželková zastupuje Bc. Darinu Maříkovou po dobu její nepřítomnosti ve výkonu
funkce dozorčí úřednice.

II.

V rozsahu vyplývajícím z dalších ustanovení této změny rozvrhu práce se zastupující
dozorčí úřednice Ivana Petrželková pověřuje vedením útvaru styku s veřejností. Paní
Ivana Petrželková nadále vykonává též činnosti spojené s výkonem funkce pokladní a
pracovnice zápisového a vyššího podacího oddělení.

III.

Dnem 1. září 2016 se pro dobu nepřítomnosti Bc.Dariny Maříkové ruší organizační
začlenění vyššího podacího a zápisového oddělení do útvaru styku s veřejností.
S účinností od 2.září 2016 se správkyně aplikací Dana Valehrachová pro dobu
nepřítomnosti dozorčí úřednice Bc. Dariny Maříkové pověřuje vedením vyššího podacího
a zápisového oddělení.

IV.

S účinností od 2. září 2016 se správkyně aplikací Dana Valehrachová pověřuje vedením
správního deníku a stížnostního rejstříku.

V.

S účinností od 2. září 2016 se zastupující dozorčí úřednice Ivana Petrželková a správkyně
aplikací Dana Valehrachová zastupují navzájem - toto neplatí pro zástupy v zápisovém
oddělení a v pokladně soudu, ohledně nichž se stávající pravidla, stanovená platným
rozvrhem práce, nemění.

Výše uvedené změny budou vyznačeny v úplném znění rozvrhu práce a budou zveřejněny
na internetových stránkách soudu.
Praha dne 29. srpna 2016

JUDr. Michal Princ
předseda Obvodního soudu
pro Prahu 3

