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Č.j.: 55 Spr 16/2014

Opatření č. 1 k Rozvrhu práce na rok 2014

V rozvrhu práce na rok 2014 dochází k následující změně:
S účinností od 6. 1. 2014 je do funkce asistenta soudkyně JUDr. Ivany Šoljakové
jmenován Mgr. Jan Kliment. Dále bude vykonávat počínaje 6. 1. 2014 asistentské práce pro
soudní odd. č. 18, 24 a 29.
Vzhledem k tomu, že se Mgr. Klimentovi nepřiděluje samostatné soudní oddělení,
nebude zařazen do plánu zástupů s ostatními asistenty.
S účinností od 1. 2. 2014 bude Mgr. Kliment dále samostatně vyřizovat věci rejstříku
EXE a Nc - exekutorské, napadlé do roku 2010 včetně (tj. rejstříky 45 Nc 2001-2005, 70 Nc
2008-2009 a 70 EXE 2010, 71 Nc 2008-2009 a 71 EXE 2010, 66 Nc 2006-2009 a 66 EXE
2010, 60 Nc 2006-2009 a 60 EXE 2010, 61 Nc 2006-2009 a 61 EXE 2010, 62 Nc 2006-2009
a 62 EXE 2010, 63 Nc 2006-2009 a 63 EXE 2010, 64 Nc 2006-2009 a 64 EXE 2010, 65 Nc
2006-2009 a 65 EXE 2010), které nejsou dosud pravomocné, nejsou však v oběhu a čekají
toliko na lhůtě zpl, aby mohla být právní moc vyřízena (tzv. pasivní - čekající spisy ze lhůty
zpl).
Netýká se tedy spisů, které si řeší jejich přítomní řešitelé, a spisů, jež ze lhůty zpl jsou
předkládány jejich přítomným řešitelům, neboť do nich přišla jakákoliv pošta, a tedy
v důsledku toho přestaly být pasivními - čekajícími.
Potřebnou agendu, tj. vytřídění těchto pasivních – čekajících spisů ze lhůty, pohyb
v rejstříku, vyznačení změn a mundum, zejména urgenci k doložení doručenek od exekutorů,
v těchto věcech bude provádět Lucie Marxová. Jen tímto způsobem budou spisy výše
uvedených rejstříků předkládány Mgr. Klimentovi, nikoliv od ostatních řešitelů.
Dále mu náleží spisy výše uvedených rejstříků, které ze lhůty byly vyzvednuty pro
příchozí poštu, pokud aktuálně již nemají přítomného řešitele, kterému napadly či byly
naposledy přiděleny. Tj. jiné rejstříkové vedoucí než Lucie Marxová, či vedoucí kanceláře
mohou spisy výše vyjmenovaných rejstříků předložit Mgr. Klimentovi jedině za situace, že
jejich poslední řešitel zde již není. Mundum Mgr. Klimentovi v nich pak bude nadále
provádět Lucie Marxová.
Mgr. Jan Kliment ve spisech, jež mu budou podle tohoto opatření přiděleny, udělí
potřebné pokyny, vyznačí právní moc či provede další potřebné úkony, ke kterým je jako
asistent oprávněn, potřebné pro dořešení věci a její založení. V případě, že bude třeba ve věci

provést úkon, k němuž oprávněn není, předloží věc řešiteli, jež ji vyřizoval (rozhodoval ve
věci samé) a není-li ho či nebude rovněž oprávněn úkon provést, předloží věc předsedkyni
soudu k přidělení.

JUDr. Ivana Šoljaková
předsedkyně Okresního soudu
v Liberci

Obsah tohoto opatření byl projednán se soudcovskou radou dne 13. 12. 2013.

