Krajský soud v Hradci Králové

Spr 812/2017

ZMĚNA ROZVRHU PRÁCE
ČÍSLO 4.

Rozvrh práce Krajského soudu v Hradci Králové na rok 2017 na úseku obchodním,
pracoviště v Pardubicích, měním s účinností od 15. 2. 2017 t a k t o :

I.
V souvislosti s návratem vyšší soudní úřednice Mgr. Jany Pékové z mateřské
dovolené ji zařazuji na obchodní úsek pracoviště pobočky v Pardubicích do soudního
oddělení 56, kde nahrazuje soudní tajemnici Ivu Dirgasovou DiS., a proto se stávající
text rozvrhu:
„Iva Dirgasová, DiS., soudní tajemnice
- provádí úkony v soudním oddělení 56 INS, a to dle pověření soudkyně
(Spr 3622/2016),
- 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: Lenka Pilařová, Bc. Veronika Jirásková, Kateřina
Janovská, Mgr. Jana Horáčková, Mgr. Marcela Ročňáková“.
nahrazuje textem následujícím:
„Mgr. Jana Péková, vyšší soudní úřednice
- provádí úkony v soudním oddělení 56 INS dle pověření soudkyně
(Spr 848/2017), a v soudním oddělení 56 K a Kv dle pověření soudkyně
(Spr 849/2017),
- 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 úřednice pověřuje úkony podle § 11 zákona č. 121/2008 Sb.
Ve věcech úkonů soudu prvého stupně v části insolvenčního řízení do vydání
rozhodnutí o úpadku podle § 136 insolvenčního zákona včetně zastupuje
v uvedeném pořadí: Bc. Veronika Jirásková, vyšší soudní úřednice, Mgr. Dana
Rolfová, asistentka soudce, a po vydání rozhodnutí o úpadku podle § 136
insolvenčního zákona zastupuje v uvedeném pořadí: Kateřina Janovská,
Mgr. Marcela Ročňáková“.
II.
Na obchodním úseku pracoviště pobočky v Pardubicích se z nadpisu „Pravidla pro
přidělování agendy INS, K, Kv vyšším soudním úředníkům a soudní tajemnici“

vypouští slova „a soudní tajemnici“ a současně se stávající text těchto pravidel ve
vztahu k Bc. Veronice Jiráskové:
„Bc. Veronika Jirásková, vyšší soudní úřednice
- provádí úkony v soudním oddělení 44 INS, a to dle pověření soudce
(Spr 4319/2016),
- 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“.
nahrazuje textem:
„Bc. Veronika Jirásková, vyšší soudní úřednice
- provádí úkony v soudním oddělení 44 INS, a to dle pověření soudce
(zn. Spr 4319/2016),
- 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 úřednice pověřuje úkony podle § 11 zákona č. 121/2008 Sb.
Zastupují v uvedeném pořadí: Kateřina Janovská, Mgr. Jana Horáčková,
Mgr. Marcela Ročňáková, Lenka Pilařová“.

V Hradci Králové dne 7. února 2017

JUDr. Jan Čipera
předseda krajského soudu

