Krajský soud v Hradci Králové

Spr 1292/2016

ZMĚNA ROZVRHU PRÁCE
ČÍSLO 4.
Rozvrh práce krajského soudu pro rok 2015 měním s účinností od 15. 3. 2016
t a k t o :
1. Na úseku obchodním pracoviště v Hradci Králové:
S ohledem na zařazení asistenta soudce na insolvenční oddělení obchodního úseku
na pracovišti v Hradci Králové se v části „Pravidla pro přidělování věcí na obchodním
úseku asistentům, vyšším soudním úředníkům a soudním tajemníkům“
vypouští stávající text:
„Mgr. et Mgr. Lucie Hrůšová, asistentka soudce
Mgr. Nikola Valíčková, asistentka soudce
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.“
a nahrazuje se textem následujícím:
„Mgr. et Mgr. Lucie Hrůšová, asistentka soudce
Mgr. Nikola Valíčková, asistentka soudce
Mgr. Bc. Jakub Kočí, asistent soudce
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. Na úseku obchodním pracoviště v Pardubicích:
V souvislosti s ukončením pracovního poměru Bc. Romana Cipriana k 29. 2. 2016
a nástupem Bc. Zuzany Horáčkové do pracovního poměru od 1. 3. 2016 se v textové
části rozvrhu, nadepsané „Pravidla pro přidělování věcí na obchodním úseku
k vyřízení“, oddíl „Pravidla pro přidělování agendy INS, K, Kv vyšším soudním
úředníkům a soudní tajemnici“

vypouští stávající text:
Bc. Roman Ciprian, vyšší soudní úředník
- provádí úkony v soudním oddělení 44 INS, a to dle pověření soudce
(Spr 2496/2015),
- podle § 1 odst. 1 zákona č. 121/2008 Sb., o vyšších soudních úřednících a
vyšších úřednících státního zastupitelství a o změně souvisejících zákonů, se
vyšší soudní úředník pověřuje úkony podle § 11 zákona č. 121/2008 Sb.
Zastupují v uvedeném pořadí: Kateřina Janovská, Mgr. Jana Horáčková,
Mgr. Marcela Ročňáková, Lenka Pilařová.
a nahrazuje textem následujícím:
Bc. Zuzana Horáčková, soudní tajemnice
- provádí úkony v soudním oddělení 44 INS, a to dle pověření soudce
(Spr 1290/2016),
- pověřuje se prováděním úkonů v rozsahu uvedeném v § 6 odst. 2 písm. t)
vyhlášky č. 37/1992 Sb., o jednacím řádu pro okresní a krajské soudy.
Zastupují v uvedeném pořadí: Kateřina Janovská, Mgr. Jana Horáčková,
Mgr. Marcela Ročňáková, Lenka Pilařová.
V Hradci Králové dne 2. 3. 2016
JUDr. Jan Čipera
předseda krajského soudu

