Krajský soud v Hradci Králové

Spr 2303/2014

ZMĚNA ROZVRHU PRÁCE
ČÍSLO 4.
1. Rozvrh práce krajského soudu pro rok 2014 na úseku obchodního soudnictví
měním na pracovišti Hradec Králové s účinností od 26. 5. 2014 t a k t o :
Z důvodu zařazení vyšší soudní úřednice Bc. Dariny Murinové na insolvenční úsek
k 26. 5. 2014 měním rozvrh práce, pokud jde o přidělování agendy INS v soudním
oddělení 45 INS tak, že do oddělení se zařazuje vyšší soudní úřednice Bc. Darina
Murinová.
Proto měním Pravidla pro přidělování agendy INS a K, Kv vyšším soudním
úředníkům, soudním tajemníkům a asistentům soudců tak, že se vypouští text:
„Mgr. Veronika Pelikánová, asistentka soudce
Bc. Lucie Virglová, vyšší soudní úřednice
- provádějí úkony v insolvenčních věcech, v nichž jako soudce rozhoduje
JUDr. Monika Marčišinová, a to dle pověření soudce,
- pověření k provádění úkonů v insolvenčním řízení udělené soudcem je založeno
pod Spr 1648/2013.
Zastupují se navzájem.“
a nahrazuje se textem
„Mgr. Veronika Pelikánová, asistentka soudce
Bc. Lucie Virglová, vyšší soudní úřednice
Bc. Darina Murinová, vyšší soudní úřednice
- provádějí úkony v insolvenčních věcech, v nichž jako soudce rozhoduje
JUDr. Monika Marčišinová, a to dle pověření soudce,
- pověření k provádění úkonů v insolvenčním řízení udělené soudcem je založeno
pod Spr 1648/2013.
Zastupují se navzájem.“
2. Rozvrh práce krajského soudu pro rok 2014 na úseku trestním měním na
pracovišti Hradec Králové s účinností od 1. 6. 2014 t a k t o :
Z důvodu zvolení Libora Morávka, nar. 25. 3. 1970, do funkce přísedícího
prvoinstančního oddělení doplňuji rozvrh práce v obsazení soudního oddělení 7 –
členové senátu, t a k t o :

7

T
Nt

Rozhodování ve věcech T JUDr. Petr Mráka
podle § 17, § 21 a podle
zákona č. 418/2011 Sb., o
trestní
odpovědnosti
právnických osob a řízení
proti nim, a rozhodování o
návrzích
na
povolení
obnovy řízení podle § 281 a
násl. tr. ř., přidělených podle
pravidel pro přidělování věcí
agendy T.
Rozhodování ve věcech Nt
ve vykonávacím řízení (§
315 a násl. tr. ř.), pokud
není řízení vedeno v
procesním
spisu,
přidělených podle pravidel
pro přidělování věcí agendy
Nt.

Ing. Rostislav Jireš
JUDr. Vlastislav
Patera
Emílie Patočková
JUDr. Lukáš Polák
Mgr. Josef Pšenička
Oldřich Seidl
Josef Smetana
Věra Stachová
Bc. Alena Stehnová
Libor Morávek

V Hradci Králové dne 20. května 2014

JUDr. Jan Čipera
předseda krajského soudu
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