30 Spr 713/2012

ZMĚNA ROZVRHU PRÁCE
Okresního soudu v Přerově od 1. 5. 2012

S ohledem na ukončení dočasného přidělení soudce Okresního soudu ve Vsetíně, Mgr.
Miroslava Neuera, k Okresnímu soudu v Přerově ke dni 30. 4. 2012 dochází od 1. 5. 2012
k níže uvedeným změnám. V ostatním zůstává rozvrh práce Okresního soudu v Přerově pro
rok 2012 (ve znění jeho dodatků) nedotčen.
Mgr. Martin Lýsek se od 1. 5. 2012 pověřuje vyřizováním agendy občanskoprávní
nesporné v senátu 35 P a Nc, v němž nahradí Mgr. Miroslava Neuera, který byl do 30. 4. 2012
dočasně přidělen k Okresnímu soudu v Přerově, a to v rozsahu 50 % své rozhodovací činnosti.
V senátu 35 P a Nc se zároveň s účinností od 1. 5. 2012 obnovuje nápad věcí. Mgr. Lýsek
bude i nadále pověřen vyřizováním trestní agendy v rozsahu 45 % své rozhodovací činnosti
v senátu 1 T, a dále vyřizováním věcí Rod za celý soud se zohledněním v rozsahu 5 % své
rozhodovací činnosti.
Mgr. Bronislav Beran se od 1. 5. 2012 pověřuje vyřizováním exekučních věcí v senátě
28 EXE, exekučních věcí napadlých do senátu 24 Nc v roce 2005, 28 Nc v roce 2006, 2007,
2008, a 2009, to vše v rozsahu 20 % rozhodovací činnosti soudce. Ve zbývajícím rozsahu
bude Mgr. Beran i nadále pověřen vyřizováním agendy občanskoprávní sporné v senátu 16 C
a 16 EC, a to v rozsahu 80 % rozhodovací činnosti soudce.
Mgr. Kateřina Hajná se od 1. 5. 2012 pověřuje vyřizováním exekučních věcí v senátě
32 EXE, exekučních věcí napadlých do senátu ENc v roce 2004, 24 Nc v roce 2006, 32 Nc
v roce 2006, 2007, 2008 a 2009, to vše v rozsahu 20 % rozhodovací činnosti soudce. Ve
zbývajícím rozsahu bude Mgr. Hajná i nadále pověřena vyřizováním agendy občanskoprávní
sporné v senátu 12 C a 12 EC, a to v rozsahu 80 % rozhodovací činnosti soudce.
JUDr. Zuzana Šnejdrlová se od 1. 5. 2012 pověřuje vyřizováním agendy
občanskoprávní nesporné v senátu 36 P a Nc nově v rozsahu 100 % své rozhodovací činnosti.
S ohledem na uvedené dochází k následujícím změnám:

TRESTNÍ ÚSEK
odd. 1 T, 1 Rod, 1 Nt, 3 T, 35 P a Nc - Mgr. Martin L ý s e k – předseda
senátu
Zástupce :

Mgr. Tomáš Novotný (pouze agenda trestní)
Mgr. Jiří Barbořík (pouze agenda Rod)
JUDr. Zuzana Šnejdrlová (pouze agenda opatrovnická)

V týmu s Mgr. Lýskem:
soudní tajemnice:
rejstříková pracovnice:

Lenka Růžičková
Vladimíra Kujalová

Rozhoduje:
1) Nápad trestního oddělení dle rotačního systému v rozsahu 45 % rozhodovací činnosti
soudce.
2) Nápad oddělení Rod za celý soud se zohledněním v rozsahu 5% rozhodovací činnosti
soudce.
3) Vyřizuje agendu občanskoprávní nespornou dle rotačního systému v rozsahu 50%
rozhodovací činnosti soudce.
4) Ustanovuje kolizního opatrovníka nezletilým účastníkům řízení

OBČANSKOPRÁVNÍ

ÚSEK

odd. 12 C, 12 EC, 32 EXE, 21 EXE – Mgr. Kateřina
předsedkyně senátu
Zástupce:

H a j n á –

Mgr. Kristýna Hájková

Rozhoduje :
1) Vyřizuje agendu občanskoprávní spornou v rozsahu 80 % rozhodovací činnosti
soudce (mimo věcí pracovních, dědických, s cizím prvkem, věcí, v nichž vystupuje
Vojenská správa, a věcí nájmu bytu a nebytových prostor).
2) Ustanovuje kolizního opatrovníka nezletilým účastníkům řízení.
3) Vyřizuje agendu výkonu rozhodnutí prováděného soudním exekutorem včetně věcí
s cizím prvkem v této agendě v odd. 32 EXE, ENc napadlé v roce 2004, 24 Nc
napadlé v roce 2006, 32 Nc napadlé v roce 2006, 2007, 2008 a 2009, vše v rozsahu
20 % rozhodovací činnosti soudce.
4) Vyřizuje prohlášení po majetku dle § 260a a násl. o.s.ř. za celý soud.
V týmu s Mgr. Hajnou:
vyšší soudní úřednice:
vyšší soudní úřednice:
rejstříková pracovnice:
zapisovatelka:
vyšší soudní úřednice:
vedoucí kanceláře:

Marie Krištofová (12 C)
Jana Švecová (12 EC)
Drahomíra Martinková
Šárka Mojzíková
Kateřina Kořínková (32 EXE)
Jana Vytásková (32 EXE)

odd. 13 C, 13 EC, 29 EXE – Mgr. Kristýna H á j k o v á – předsedkyně
senátu
Zástupce:

JUDr. Jana Výkrutová (mimo exekučních věcí)
Mgr. Bronislav Beran (pouze v exekučních věcech)

Rozhoduje:
1) Vyřizuje agendu občanskoprávní spornou v rozsahu 80 % rozhodovací činnosti soudce
(mimo věcí pracovních, dědických, s cizím prvkem, věcí, v nichž vystupuje Vojenská
správa, a věcí nájmu bytu a nebytových prostor).
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2) Vyřizuje agendu výkonu rozhodnutí prováděného soudním exekutorem v rozsahu 20
% rozhodovací činnosti soudce včetně věcí s cizím prvkem v této agendě, a to věci v
oddělení 29 EXE, SE napadlé v roce 2001, 19 SE, 20 SE, 21 SE napadlé v roce 2002,
19 Nc, 20 Nc, 21 Nc napadlé v roce 2003, 29 Nc napadlé v roce 2006, 2007, 2008 a
2009.
3) Ustanovuje kolizního opatrovníka nezletilým účastníkům řízení.
V týmu s Mgr. Hájkovou:
vyšší soudní úřednice:
vyšší soudní úřednice:
rejstříková pracovnice:
zapisovatelka:
vyšší soudní úřednice:
vedoucí kanceláře:

Jana Suchánková (13 C)
Jana Houserková (13 EC)
Lucie Zemánková
Naděžda Vyroubalová
Mgr. Hana Ministrová (29 EXE)
Miroslava Suchánková (29 EXE)

odd. 16 C, 16 EC, 28 EXE – Mgr. Bronislav B e r a n – předseda senátu
Zástupce:

JUDr. Margita Marková (mimo věci exekuční)
Mgr. Kateřina Hajná (pouze v exekučních věcech)

Rozhoduje:
1) Vyřizuje agendu občanskoprávní spornou v rozsahu 80 % rozhodovací činnosti
soudce (mimo věcí pracovních, dědických, věcí nájmu bytu a nebytových prostor a
věcí, v nichž vystupuje Vojenská správa).
2) Vyřizuje věci civilních s cizím prvkem v rozsahu 50 % za celý soud.
3) Vyřizuje agendu výkonu rozhodnutí prováděného soudním exekutorem včetně věcí
s cizím prvkem v této agendě v rozsahu 20 % rozhodovací činnosti soudce, vyřizuje
věci v oddělení 28 EXE včetně neskončených, 24 Nc napadlé v roce 2005, 28 Nc
napadlé v roce 2006, 2007, 2008 a 2009.
4) Ustanovuje kolizního opatrovníka nezletilým účastníkům řízení.
V týmu s Mgr. Beranem:
vyšší soudní úřednice:
vyšší soudní úřednice:
rejstříková pracovnice:
zapisovatelka:
vyšší soudní úřednice:
vedoucí kanceláře:

Jana Suchánková (16 C)
Irena Burianová (16 EC)
Romana Sedláková
Šárka Mojzíková
Mgr. Zuzana Viznarová (28 EXE)
Ludmila Dohnalová (28 EXE)

OPATROVNICKÝ ÚSEK
odd. 35 P a Nc - Mgr. Martin L ý s e k – předseda senátu
Zástupce:

JUDr. Zuzana Šnejdrlová

Rozhoduje:
1) Vyřizuje agendu občanskoprávní nespornou v rozsahu 50 % rozhodovací činnosti
soudce včetně věcí s cizím prvkem.
2) Ustanovuje kolizního opatrovníka nezletilým účastníkům řízení.
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odd. 36 P a Nc - JUDr. Zuzana Š n e j d r l o v á – předsedkyně senátu
Zástupce:

Mgr. Jan Novák

Rozhoduje:
1) Vyřizuje agendu občanskoprávní nespornou v rozsahu 100 % rozhodovací činnosti
soudce včetně věcí s cizím prvkem.
2) Vyřizuje agendu rejstříku „L“ v rozsahu 50 % za celý soud.
3) Ustanovuje kolizního opatrovníka nezletilým účastníkům řízení.

V Přerově dne 27. dubna 2012
Mgr. Jan Novák
předseda Okresního soudu v Přerově
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