Krajský soud v Ústí nad Labem, Národního odboje 1274, 400 92 Ústí nad Labem 50

tel. 477 047 111, mail: podatelna@ksoud.unl.justice.cz, ISDS: phgaba8_________________________

Spr 1580/2014

Dodatek č. 4
rozvrhu práce Krajského soudu v Ústí nad Labem pro rok 2014

Rozvrh práce Krajského soudu v Ústí nad Labem Spr 5165/2013 ze dne 2. 12. 2013 se mění a
doplňuje takto:
I. Trestní úsek
Mgr. Hana Bachová, místopředsedkyně Okresního soudu v Lounech – od 1.4.2014 dočasně
přidělena ke Krajskému soudu v Ústí nad Labem. Zařazuje se do soudních oddělení
4 To a 7 To
V bodu 5 vysvětlivek se ruší – JUDr. Marie Sušková od 1.4.2014 jako první zástupce
v soudním oddělení 4 To.
II. Občanskoprávní úsek
Od 1.4.2014 uzavření nápadu věcí „Co“ Mgr. Vladislavě Poradové (senát 10 Co)
a Mgr. Kateřině Brodské (senát 84 Co)
další přidělování věcí „Co“:
senát 9 Co – každá 1. až 4. věc nápadu
senát 10 Co – každá 5. až 7. věc nápadu
senát 11 Co – každá 8. až 11. věc nápadu
senát 12 Co – každá 12. až 15. věc nápadu
senát 14 Co – každá 16. až 19. věc nápadu
senát 84 Co – každá 20. až 22. věc nápadu
III. Pobočka v Liberci
trestní úsek
Olga Fričová, soudkyně trestního úseku – skončení pracovního poměru k 31.3.2014
Martina Včelišová, PÚ – přijata do pracovního poměru od 10.3.2014. Bude vykonávat práce
protokolující úřednice v soudních oddělení 52, 56 a 57.
občanskoprávní úsek:
soudní odd. 36
- dnem 1.1.2014 se z a s t a v u j e nápad nových věcí Co a Nc soudkyni a
předsedkyni senátu JUDr. Miladě Sedláčkové (36 Co)

přidělování věcí:
soudní odd. 29 – beze změny
soudní odd. 30 – beze změny
soudní odd. 35 – beze změny
soudní odd. 36 – 1/ od 1.4.2014: každá 10. až 12. věc JUDr. Jarmila Potužáková
2/ od 1.4.2014: každá 10. až 12. věc JUDr. Jarmila Potužáková
soudní odd. 83 – 1/ od 1.4.2014: každá 13. až 15 věc
2/ od 1.4.2014: každá 13. až 15 věc
obchodní úsek
soudní odd. 82
- dnem 1.4.2014 se
za st a vu j e
vyjma nápadu pod bodem 2), 5) 6)

nápad nových věcí do soudního oddělení 82

Eva Mazánková, zapisovatelka obchodního úseku – pracovní poměr ukončí dnem 31.3.2014.
Marcela Hübnerová – přijata do pracovního poměru od 1.4.1014. Bude vykonávat činnost
zapisovatelky v soudním odd. 54
Eva Krejčová, zapisovatelka odd. 54 – od 1.4.2014 se zařazuje ještě do soudních oddělení
76 , 39 a 82.
Komentář
pracoviště pobočky v Liberci:
J. Od 1.1.2014 do odvolání je zastaven nápad
-

do soudního oddělení 62 na úseku správního soudnictví a dále soudci JUDr. Pavlu Vackovi na úseku
správního soudnictví
do soudního oddělení 57 je do odvolání zastaven nápad do tohoto soudního oddělení v rozsahu nápadu
dle bodu 1) vyjma specializace dle písm. a), b), e).

Od 1.4.2014 do odvolání je zastaven nápad
- soudkyni a předsedkyni senátu JUDr. Miladě Sedláčkové do soudního oddělení 36 na občanskoprávním
úseku
- do soudního oddělení 82 na obchodním úseku vyjma nápadu pod bodem 2), 5), 6)

Přísedící:
Renée Dvořáková, Jozef Petrov– ukončení volebního období
Bc. Alena Steffanová – od 10.3.2014 – zařazena do soudního oddělení 56 T

V Ústí nad Labem dne 26.03.2014
JUDr. Milan Kohoutek v.r.
předseda krajského soudu

