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Změna č. 4 rozvrhu práce Okresního soudu v Ústí nad Orlicí na rok 2018
I.

S ohledem na jmenování JUDr. Ivany Šafářové soudkyní Okresního soudu v Ústí nad Orlicí
měním rozvrh práce Okresního soudu v Ústí nad Orlicí na rok 2018 takto :
1)
počínaje dnem 1.8. 2018 se nově obsazuje soudní oddělení 11C takto :
Soud.
odd.
11
111
211
311

věci
občansko
právní

obor a vymezení působnosti

Předseda senátu
zástupce
Vyřizuje a rozhoduje věci rejstříku C a Nc JUDr. Ivana Šafářová
včetně obchodních s výjimkou věcí s cizím
prvkem a věcí pracovněprávních. Rozhoduje zastupování viz. bod 16
věci, ve kterých je navrhováno vydání a 17 níže
platebního rozkazu mimo věcí s cizím
prvkem a pracovních úrazů a nemocí
z povolání, s tím, že úkony dle § 11 z. č.
121/2008 Sb. činí v této agendě VSÚ.

2)

V části rozvrhu práce označené „Přidělování věcí do jednotlivých senátů v agendě
občanskoprávní a ve věcech podle zákona o zvláštním řízení soudním, které jsou
přiděleny k vyřízení soudcům agendy C a PaNc“ počínaje dnem 1.8. 2018 zní :
bod 2:
Věci, u kterých je navrhováno vydání platebního rozkazu se podle shora uvedených pravidel
přidělují postupně do oddělení 105C (100 %), 106C (100 %), 107C (60 %),110C (100 %), 111C
(100%) a 114C (100 %). Úkony ve věcech platebních rozkazů, jejichž vydání je navrhováno
v žalobě, bude činit vyšší soudní úředník s výjimkou podle § 11 z. č. 121/2008 Sb. do doby
podání včasného odporu proti platebnímu rozkazu oprávněnou osobou, zrušení platebního
rozkazu, popř. do záznamu, že platební rozkaz nelze vydat s tím, že věci napadlé do oddělení
105C (100 %),106C (100 %),107C (60 %),110C (100 %), 111C (100%) a 114C (100 %) vyřizuje
VSÚ Renata Lamplotová, věci napadlé do oddělení 205C (100 %), 206C (100 %), 207C (60 %),
210C (100 %), 211C (100%) a 214C (100 %) vyřizuje VSÚ Lucie Rejmanová a věci napadlé
do oddělení 305C (100 %), 306C (100 %),307C (60 %), 310C (100 %), 311C (100%) a 314C
(100 %) vyřizuje VSÚ Marie Kolínková.
Věci s cizím prvkem, ve kterých je navrhováno vydání platebního rozkazu, budou napadat
pouze do dvou oddělení, a to do oddělení 108C (208C,308C) každá 1. a 2. postupně napadlá věc
a do oddělení 116C (216C,316C) každá 3. postupně napadlá věc.

Takto napadlé věci se přidělují rovnoměrně mezi VSÚ vyřizující tuto agendu automaticky dle
časové posloupnosti podle pořadí nápadu, a to každé v rozsahu 100 %.
bod 21:
Občanskoprávní věci agendy C se do každého oddělení C přidělují automaticky obecným
způsobem přidělování popsaným shora v rozsahu – odd. 5C – 100 %, odd. 6C – 100 %, odd. 7C
– 60 %, odd. 10C – 100 %, odd. 11C – 100% a odd. 14C – 100 %

II.
V části „ASISTENTI SOUDCŮ“ se počínaje dnem 1.8. 2018 vypouští text :
„Mgr. Ivana Šafářová
asistentka soudce
Je jmenována asistentkou soudců Mgr. Stanislavy Kubištové a JUDr. Dagmar Kalouskové.
Vykonává odborné práce podle § 11 a § 14 z. č. 121/2008 Sb. o vyšších soudních úřednících
a další práce dle pokynů předsedů senátů, k nimž je přidělena.“

III.

V části rozvrhu práce „VEDOUCÍ KANCELÁŘÍ A PŘIDĚLENÍ PRACOVNÍCI“ počínaje
dnem 1.8. 2018 bod 5 zní :
Miroslava Síčová (odd. C)
Řídí kancelář civilního oddělení dle § 5/1 k.ř., vede rejstříky senátů 7C, 107C, 107EC,
11C, 111C, 111EC, 14C, 114C, 114EC, 17C ,117C ,117EC. Vede rejstříky So, Nc, Ro a provádí
práce dle § 6/9 a § 10 j.ř. a práce dle § 5/2 a § 8/1-5 k.ř.
Zástupce Veronika Bílková
Zapisovatelky: Hana Portischová

Ústí nad Orlicí 19.7. 2018
JUDr. Richard Ander
předseda soudu

