30 Spr 1704/2012

ZMĚNA ROZVRHU PRÁCE
Okresního soudu v Přerově od 1. 11. 2012

S ohledem na zavedení rejstříku EPR u Okresního soudu v Přerově od 1. 11. 2012
dochází od stejného data k níže uvedeným změnám.
S účinností od 1. 11. 2012 vznikají dva řešitelské týmy, které budou vyřizovat věci
napadající do nově vedeného rejstříku EPR. Jeden řešitelský tým bude obsazen Irenou
Burianovou, vyšší soudní úřednicí, druhý tým Romanou Sigmundovou, vyšší soudní úřednicí,
přičemž společnými členy obou řešitelských týmů budou Mgr. Bronislav Beran, soudce, a
Ivana Skácelová, správce systému. Vyšší soudní úřednice Romana Sigmundová a Irena
Burianová budou i nadále vyřizovat věci, které ke dni 31. 10. 2012 vyřizovaly v soudních
odděleních 7 C, 7 EC, 9 C, 12 C, 16 C a 16 EC. Za popsané situace dochází rovněž k níže
přesně uvedeným změnám ve složení minitýmů na civilním oddělení.
U Mgr. Bronislava Berana, pověřeného řízením úseku občanskoprávního sporného a
úseku exekučního, dochází od 1. 11. 2012 ke snížení nápadu na civilním oddělení (senát 16
C) na 50 % rozhodovací činnosti soudce. Mgr. Bronislav Beran i nadále zůstává pověřen
vyřizováním exekučních věcí v rozsahu 20 % rozhodovací činnosti soudce, v rozsahu 30 %
činnosti je Mgr. Beranovi zohledněn výkon řídící činnosti. V ostatním zůstává rozvrh práce
Okresního soudu v Přerově pro rok 2012 ve znění následných změn nedotčen.

S ohledem na uvedené dochází k následujícím změnám:

1)
S účinností od 1. 11. 2012 se zastavuje nápad věcí do senátů 7 EC, 8 EC, 9 EC, 10 EC,
11 EC, 12 EC, 13 EC, 15 EC a 16 EC.
2)
S účinností od 1. 11. 2012 se vede rejstřík EPR a otevírá se nápad věcí do tohoto
rejstříku. Věci napadající do rejstříku EPR budou vyřizovány dvěma řešitelskými týmy:
I. řešitelský tým – Irena Burianová, vyšší soudní úřednice (zástupce: Romana Sigmundová,
vyšší soudní úřednice), Mgr. Bronislav Beran, soudce (zástupce: JUDr. Margita Marková,
soudce), Ivana Skácelová, správce systému.
II. řešitelský tým – Romana Sigmundová, vyšší soudní úřednice (zástupce: Irena Burianová,
vyšší soudní úřednice), Mgr. Bronislav Beran, soudce (zástupce: JUDr. Margita Marková,
soudce), Ivana Skácelová, správce systému.
Věci napadající do rejstříku EPR budou přidělovány k vyřízení jednotlivým řešitelským
týmům postupně po jedné věci vzestupnou řadou počínaje řešitelským týmem I.

3)
Věc, která nebude pravomocně skončena v elektronickém rozkazním řízení (právní
mocí elektronického platebního rozkazu, usnesení o zastavení řízení, usnesení o odmítnutí
návrhu, usnesení o postoupení či přikázání věci), případně věc, v níž bude elektronický
platební rozkaz zrušen či nebude vůbec vydán, bude napadat do senátů 7 C až 16 C po jedné
věci a rovnoměrnosti zatížení vzestupnou řadou počínaje senátem 7 C, se zohledněním
specializací jednotlivých senátů.
4)
Věci, které obživnou či budou vráceny zdejšímu soudu a v nichž rozhodoval soudce,
který již funkci soudce u zdejšího soudu nevykonává, popř. který byl dočasně přidělen
k výkonu funkce soudce k jinému soudu, se zapisují do soudního oddělení, které se číselně
shoduje s označením soudního oddělení věci, která obživla či byla vrácena.
5)

KANCELÁŘ A SOUDNÍ ÚŘEDNÍCI OBČANSKOPRÁVNÍHO ÚSEKU:
Oddělení 12 C (sudé spisové značky), 9 C (sudé spisové značky), 7 C: Magda R a b o v á
- soudní tajemnice
Zástupce:

Jana Švecová – vyšší soudní úřednice

Oddělení 11 C (sudé spisové značky), 16 C (sudé spisové značky), 8 C: Jana Š v e c o v á
- vyšší soudní úřednice
Zástupce:

Magda Rabová – soudní tajemnice

Oddělení 12 C (liché spisové značky), 9 C (liché spisové značky), 10 C:
Marie K r i š t o f o v á - vyšší soudní úřednice
Zástupce:

Jana Suchánková – vyšší soudní úřednice

Oddělení 11 C (liché spisové značky), 16 C (liché spisové značky), 15 C:
Jana S u c h á n k o v á - vyšší soudní úřednice
Zástupce:

Marie Krištofová – vyšší soudní úřednice

Oddělení 13 C: Jana H o u s e r k o v á – vyšší soudní úřednice
Zástupce:

Magda Rabová – soudní tajemnice

6)
Pan Jiří Odstrčil, přísedící v senátu 1 T, se s účinností o 1. 11. 2012 zařazuje jako
přísedící na oddělení 10 C.

V Přerově dne 31. října 2012
Mgr. Jan Novák
předseda Okresního soudu v Přerově
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