Krajský soud v Hradci Králové

Spr 4467/2014

ZMĚNA ROZVRHU PRÁCE
ČÍSLO 9.
Rozvrh práce krajského soudu pro rok 2014 měním s účinností od 1. 10. 2014
na občanskoprávním odvolacím úseku pracoviště v Hradci Králové (v důsledku
ukončení dočasného přidělení Mgr. Jindřicha Rajmana, soudce Okresního soudu
v Hradci Králové, ke Krajskému soudu v Hradci Králové) v oddíle „II. Věci, v nichž
krajský soud rozhoduje jako soud odvolací (věci zapisované do rejstříků Co, Nc –
druhostupňový) a soudní dohled na občanskoprávním úseku nad okresními soudy“
takto:
A) V tabulkové části:
Mgr. Jindřich Rajman se vyřazuje ze soudního oddělení 19 Co, jeho jméno se
vypouští i z části upravující zastupování a v oddíle „III. Rozhodování o žalobách pro
zmatečnost, které směřují proti rozhodnutím krajského soudu jako soudu odvolacího
(věci zapisované do rejstříku Co pod původní spisovou značkou Co)“.
B) V části „Jednací dny a jednací síně“:
- se u soudního oddělení 16 C nově uvádí:
„číslo dv. 107 – čtvrtek a číslo dv. 19 – pátek.“
- a u soudního oddělení 19 Co se nově uvádí:
„číslo dv. 107 – úterý a číslo dv. 108 – středa.“
Nově se dále uvádí volné jednací síně:
„číslo dv. 19 – úterý, číslo dv. 103 – pátek a číslo dv. 108 – pátek.“
C) V části Kancelář občanskoprávního úseku:
První dva odstavce nově zní:
„Vedoucí kanceláře:
Ivana Boučková
- vede rejstříky 16 C, 30 C, 47 C, UL, Co – žaloby pro zmatečnost, 1 Nc – oddíl
prvostupňový, oddíl opravné prostředky a všeobecný druhostupňový Nc
k agendě Co s příslušnými evidenčními pomůckami, Si v části týkající se žádostí
katastrálních úřadů o poskytnutí informace, 25 Co a 26 Co,
- řídí práci občanskoprávní kanceláře na pracovišti v Hradci Králové,

zařazuje doručenou poštu,
vyznačuje odeslání procesního spisu okresnímu soudu a zakládá sběrné spisy
do spisovny krajského soudu,
- zpracovává statistické listy k věcem ze soudních oddělení 16 C, 30 C, 47 C a Co
ve věcech žalob pro zmatečnost,
- tímto pověřená doručuje písemnosti mimo úkony soudu v budově krajského
soudu.
Zastupuje: Bc. Petra Doutnáčová
-

Bc. Petra Doutnáčová
- vede rejstříky 17 Co, 19 Co, 20 Co, 21 Co, 24 Co, 30 Co, 38 Co, 47 Co a oddíl
rejstříku 1 Nc – procesní věci pro odvolací oddělení s příslušnými evidenčními
pomůckami,
- řídí práci občanskoprávní kanceláře na pracovišti v Hradci Králové,
- tímto pověřená doručuje písemnosti mimo úkony soudu v budově krajského
soudu,
- eviduje využívání volných jednacích síní občanskoprávního oddělení.
Zastupuje: Ivana Boučková“

V Hradci Králové dne 29. září 2014

JUDr. Jan Čipera
předseda krajského soudu

