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U Soudu 540/3, 460 72 Liberec
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V Liberci dne 19. 2. 2016
Č.j.: 55 Spr 331/2016

Opatření č. 4 k Rozvrhu práce na rok 2016

1. Vzhledem k zániku soudcovské funkce Mgr. Taťjany Bernátkové ke dni 29. 2. 2016
převezme s účinností ode dne 1. 3. 2016 soudní oddělení č. 2, a to všechny v něm
nevyřízené, obživlé i vyřízené věci, ve kterých je nutno pokračovat, či tato potřeba
vznikne kdykoliv později (a to nejen věci do tohoto soudního oddělení napadlé, ale i
věci přidělené k vyřízení Mgr. Bernátkové, s výjimkou věcí přidělených toliko ad hoc
ke konkrétním úkonům, rovněž pak věci, které teprve případně obživnou a které
vyřizovala Mgr. Bernátková, vše bez ohledu na sp. značku) soudkyně JUDr. Jana
Švorčíková.
JUDr. Švorčíková bude zastupovat všude tam, kde dříve zastupovala Mgr. Bernátková
a bude zastupována těmi soudci, kteří dříve zastupovali Mgr. Bernátkovou.
S JUDr. Švorčíkovou budou působit v soudním oddělení či spolupracovat ti
zaměstnanci soudu (administrativa, asistent), kteří dosud spolupracovali na
přebíraných věcech s Mgr. Bernátkovou. Taktéž pro soudní oddělení zůstávají nadále
shodní přísedící.
Současně se vypouští všechna omezení v soudním oddělení, resp. celém rozvrhu
práce, týkající se JUDr. Ivana Bernátka.
Služby pro zkrácené řízení bude JUDr. Švorčíková držet tak, jak je dosud držela Mgr.
Bernátková.
2. Mgr. Pražákové se s účinností ode dne 1. 3. 2016 obnovuje nápad vazebních věcí,
věcí rejstříku Nt a věcí zkráceného řízení se zadržením do soudního oddělení č. 28.
3. S účinností ode dne 1. 3. 2016 se zastavuje nápad všech věcí, s výjimkou věcí
mladistvých, Mgr. Denise Kalfeřtové do soudního oddělení č. 7.
4. Soudkyni JUDr. Regině Sypecké se doplňují další zastupující soudci pro věci
opatrovnického úseku takto: Mgr. Mečlová jako třetí zástup v pořadí, Mgr. Tvrdíková
jako čtvrtý zástup a Mgr. Medková jako pátý zástup v pořadí.
5. S ohledem na ukončení pracovního poměru vyšší soudní úřednice Růženky
Kučerové dnem 29. 2. 2016 se vypouští ze všech činností svěřených jí rozvrhem

práce, jakož i ze zástupů. Agenda, kterou dosud vyřizovala, se rozděluje mezi vyšší
soudní úřednice opatrovnického úseku takto:
a. Lucie Hnyková – bude vedle svých činností dále vykonávat činnosti vyšší
soudní úřednice pro soudní odd. č. 10 a dále pro soudní odd. č. 7 a 28, kde je
řešitelem Mgr. Kalfeřtová
b. Simona Ajmová – bude dále vykonávat činnosti vyšší soudní úřednice pro
soudní odd. č. 14 a 26 pro věci ústavní a svéprávností, Simona Ajmová bude
dále činit úkony ve spisech těch soudních oddělení, která již nejsou obsazena
soudcem (a kde má tedy kompetence VSÚ) rovným dílem (za Růženku
Kučerovou) nadále s Lucií Hnykovou podle pravidel uvedených v bodu X. 1
písm. b) rozvrhu práce.

JUDr. Ivana Šoljaková
předsedkyně okresního soudu

