Okresní soud v Liberci

U Soudu 540/3, 460 72 Liberec
tel.: 485 238 111, fax: 485 238 235, podatelna@osoud.lbc.justice.cz, ID DS 579abps
V Liberci dne 21. 9. 2016
Č.j.: 55 Spr 1558/2016
Opatření č. 14 k Rozvrhu práce na rok 2016

V rozvrhu práce pro rok 2016 dochází s účinností od 1. 10. 2016 k následujícím
změnám:

1. Spisy po JUDr. Heleně Špráchalové se rozdělují mezi zbývající soudce opatrovnické
agendy takto:
a) věci svéprávností a přípravného řízení, a to jak věci nevyřízené, tak i věci,
které případně obživnou, či bez ohledu na stav v ISASu (i když vyznačit
obživnutí nebude třeba) v nich bude potřeba učinit v budoucnu úkon, se
přidělují k vyřízení JUDr. Ireně Dlouhé
b) ostatní spisy opatrovnické agendy se rozdělují mezi Mgr. Vladimíru
Medkovou a JUDr. Reginu Sypeckou následovně:
prvních 15 spisů podle data nápadu nejmladších ze seznamu nevyřízených věcí
JUDr. Špráchalové, jež tvoří přílohu A tohoto opatření, kde je předmětem
„svěření do péče a určení výživného, včetně změn“, převezme JUDr.
Sypecká
konkrétně jde tedy o následující spisové značky:
10 P,Nc 174/2016
10 P,Nc 167/2016
10 P,Nc 166/2016
10 P,Nc 163/2016
10 P,Nc 156/2016

10 P.Nc 152/2016
10 P,Nc 142/2016
10 P,Nc 141/2016
10 P,Nc 138/2016
10 P,Nc 136/2016

10 P,Nc 134/2016
10 P,Nc 131/2016
10 P,Nc 117/2016
10 P,Nc 112/2016
10 P,Nc 92/2016

c) zbývající spisy s výjimkou těch, které již byly případně přiděleny jiným
soudcům, a s výjimkou svéprávností a Nt, viz bod a), převezme Mgr. Medková
Mgr. Medková bude rovněž řešit věci po JUDr. Špráchalové, opět s výjimkou
svéprávností a Nt, které obživnou či v nich bez ohledu na stav v ISASu (tj. i
když nebude věc rejstříkově obživnutá) bude potřeba učinit úkon

2. Mgr. Vladimíře Medkové se dnem 30. 9. 2016 zastavuje do soudního oddělení č. 31
nápad věcí svéprávností s výjimkou těch, které se případně pojí s dosud nevyřízenou
věcí a mají tak přednostní pravidlo přidělení

3. Spisy po JUDr. Pavlíně Havelkové se rozdělují takto:
a) věci, které byly JUDr. Havelkové přiděleny při jejím nástupu v září 2015
z jiných soudních oddělení, jejichž soudci u Okresního soudu v Liberci dosud
působí, se vrátí těmto soudcům k dokončení (a to i v případě, že věc byla již
JUDr. Havelkovou vyřízena a případně obživne či bez ohledu na stav v ISASu v ní
bude potřeba učinit úkon)
b) zbývající věci, které dosud nebyly přiděleny jiným soudcům, převezme k vyřízení
JUDr. Vladimír Maxa, který bude rovněž řešit věci po JUDr. Havelkové, které
případně obživnou či v nich bez ohledu na stav v ISASu bude potřeba učinit úkon
a nevrací se dle bodu a) původnímu soudci.
seznam nevyřízených věcí JUDr. Havelkové tvoří přílohu B tohoto opatření

4. Spisy po Mgr. Lence Stegurové se rozdělují takto:
a) věci svéprávností a přípravného řízení, a to jak věci nevyřízené, tak i věci, které
případně obživnou, či bez ohledu na stav v ISASu v nich bude potřeba učinit
v budoucnu úkon, se přidělují k vyřízení Mgr. Petru Hočkovi
b) zbývající věci, které nebyly dosud přiděleny jiným soudcům, převezme k vyřízení
Mgr. Jiří Kalík, který bude rovněž řešit věci po Mgr. Stegurové, které případně
obživnou, či v nich bude potřeba bez ohledu na stav v ISASu učinit úkon, a které
nepřísluší Mgr. Hočkovi dle bodu a)
seznam nevyřízených věcí Mgr. Stegurové tvoří přílohu C tohoto opatření
5. Linda Lešáková bude vykonávat činnosti soudní tajemnice týkající se návrhů na
vydání platebních rozkazů a porozsudkové agendy včetně zpracování statistiky pro
soudní odd. č. 26 namísto Gabriely Duchoňové (která bude nadále působit jako soudní
tajemnice a rejstříková vedoucí toliko pro soudní odd. č. 15), a která učiní potřebný
úkon v těch spisech soudního oddělení č. 26, které jí budou předloženy podle pokynu
učiněného do 30. 9. 2016 včetně či nově napadlých v tomto období.
Zástupy Lindy Lešákové se určují takto – 1. Gabriela Duchoňová, 2. Martina
Kašparová, 3. Pavla Mrklasová.
6. Činnosti rejstříkové vedoucí v soudním odd. č. 11 bude vykonávat Denisa Kublová.
Stávající rejstříková vedoucí Růžena Vlková bude na opatrovnickém úseku působit
jako zapisovatelka pod vedením Lucie Erbenové.

Z dosavadních zástupů rejstříkových vedoucích se Růžena Vlková vypouští a na to
místo v pořadí, kde dosud zastupovala, nastupuje Denisa Kublová.
7. Na trestní úsek se zařazují nové zapisovatelky Michaela Vaverková (vedoucí Jana
Marková) a Martina Baštová (vedoucí Petra Donátová).
8. Na úsek elektronické podatelny a datové schránky se zařazuje nová zaměstnankyně
Simona Klabanová.

9. Na úsek podatelny a tiskového střediska se zařazuje nová zaměstnankyně Michaela
Svědíková.

10. Zástupy soudců, rejstříkových vedoucích a VSÚ se opravují následovně:
JUDr. Irena Dlouhá: 1. JUDr. Maxa
2. JUDr. Houdková jako 1. v pořadí pro věci ústavní a svépr.
3. Mgr. Hoček jako 2. v pořadí pro věci ústavní a svépr.
REJSTŘÍKOVÁ VEDOUCÍ V MINITÝMU PRO SOUDNÍ ODDĚLENÍ Č. 14: Michaela
Fedáková
® zástup v uvedeném pořadí: Gabriela Duchoňová vyjma věcí ústavních a
svéprávností, Marie Macanová vč. věcí ústavních a
svéprávností
dále Elen Schwenková pro věci ústavní a svéprávností

JUDr. Ivana Houdková:

1. JUDr. Dlouhá včetně věcí ústavních a svépr.
2. JUDr. Maxa
3. Mgr. Hoček jako 2. v pořadí pro věci ústavní a svépr.

REJSTŘÍKOVÁ VEDOUCÍ V MINITÝMU PRO SOUDNÍ ODDĚLENÍ Č. 21: Marie Macanová
® zástup v uvedeném pořadí: Michaela Fedáková, Gabriela Duchoňová vyjma věcí
ústavních a svéprávností,
dále Elen Schwenková pro věci ústavní a svéprávností

JUDr. Vladimír Maxa:

1. JUDr. Houdková
2. JUDr. Dlouhá
3. Mgr. Košek jako 1. v pořadí pro věci pracovní

REJSTŘÍKOVÁ VEDOUCÍ V MINITÝMU PRO SOUDNÍ ODDĚLENÍ Č. 15: Gabriela
Duchoňová
® zástup v uvedeném pořadí: Marie Macanová, Michaela Fedáková

REJSTŘÍKOVÁ VEDOUCÍ V MINITÝMU
Lajtarová
® zástup v uvedeném pořadí:

PRO SOUDNÍ ODDĚLENÍ Č.

17

A Č.

54: Andrea

pro věci C - Dana Čejchanová, Pavla Buiová, Václava Šumová, Bc. Jana
Drahotová
Danu Čejchanovou zastoupí v případě potřeby u jejích činností Andrea Lajtarová.
Dále se upravují zástupy vyšších soudních úřednic občanskoprávního úseku
takto:
Lenku Richterovou bude zastupovat – 1. Martina Kašparová, 2. Pavla Mrklasová, 3.
Zuzana Pecháčková
Zuzanu Kotyzovou bude zastupovat – 1. Lenka Richterová, 2. Pavla Mrklasová, 3.
Martina Kašparová

JUDr. Ivana Šoljaková
předsedkyně okresního soudu

