Česká republika – Okresní soud v Liberci
U Soudu 540/3, 460 72 Liberec
tel.: 485 238 111, fax: 485 238 235, podatelna@osoud.lbc.justice.cz

V Liberci dne 19. 3. 2014
Č.j.: 55 Spr 385/2014
Opatření č. 4 k Rozvrhu práce na rok 2014
V rozvrhu práce na rok 2014 dochází s účinností od 1. 4. 2014 k následujícím
změnám:
1) Zvyšuje se nápad nových obchodněprávních věcí do soudního oddělení č. 23, a to na
100 %.
2) Vyšší soudní úřednice Simona Ajmová a Pavlína Černá budou po návratu z rodičovské
dovolené vykonávat samostatně všechny činnosti, ke kterým jsou jako vyšší soudní
úřednice oprávněny, na opatrovnickém úseku v agendě přezkumu osob zbavených
způsobilosti či v ní omezených dle předchozí právní úpravy účinné do 31.12.2013, tak
jak nyní ukládá § 3033 současného o.z.
Současně s Mgr. Iljou Novákem budou dále provádět i výslechy či zhlédnutí
posuzovaného v řízeních o zkoumání svéprávnosti a sepis protokolu o tomto výslechu
či zhlédnutí, stejně tak výslechy ve věcech detenčního řízení, a to s výjimkou
zdravotnického zařízení ve Frýdlantu, budou-li k tomu pověřeny soudcem v konkrétní
věci. Přidělení takové věci vedoucí kanceláře za účelem kontroly rovnoměrného
zatížení všech úředníků zapíše do tabulky vedené pod sp. zn. správního deníku (Spr)
na disku X.
Ve věcech výslechů či zhlédnutí se upravuje zastupování nově takto:
· Simonu Ajmovou zastoupí Pavlína Černá a opačně. Nastane-li situace, kdy
nebude přítomna ani jedna z nich, rozdělí se o zastupování při těchto úkonech
rovným dílem jako další zástup v pořadí Mgr. Ilja Novák, Pavla Mrklasová a
Lucie Hnyková.
· Mgr. Nováka zastoupí při těchto úkonech Simona Ajmová a Pavlína Černá
rovným dílem či ta z nich, která bude přítomna. Nebude-li ani jedna z nich, pak
rovným dílem Pavla Mrklasová a Lucie Hnyková.
· Pavlu Mrklasovou zastoupí při těchto úkonech Lucie Hnyková a opačně.
Nebude-li přítomna ani jedna z nich, pak je zastoupí Mgr. Novák. Nebude-li
ani on přítomen, pak budou rovným dílem zastupovat při těchto úkonech
Simona Ajmová a Pavlína Černá.

V ostatních činnostech svěřené agendy mají tyto vyšší soudní úřednice zástup
navzájem, jako jejich druhý zástup nastupuje Růženka Kučerová.
Simona Ajmová a Pavlína Černá budou dále zastupovat ve všech věcech vyšší soudní
úřednici Růženku Kučerovou v pořadí Simona Ajmová jako první zástup, Pavlína
Černá druhý zástup, současná zástupkyně Pavla Mrklasová až jako třetí v pořadí.

3) Lenka Vlachová po návratu z rodičovské dovolené bude jako protokolující úřednice
zařazena do trestního oddělení.
JUDr. Ivana Šoljaková
předsedkyně Okresního soudu
v Liberci
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