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1. Do soudního oddělení č. 14 a 21 se zastavuje soudkyním JUDr. Ireně Dlouhé a JUDr. Ivaně
Houdkové nápad věcí přípustnosti převzetí nebo držení v ústavech, který se nově pouští
do soudních oddělení č. 22 a č. 27 soudcům Mgr. Tomáši Kopalovi a JUDr. Anně
Felcmanové. Vedením rejstříků v těchto agendách se i v těchto odděleních pověřuje Iva
Chalupová, úkony vyššího soudního úředníka pak zajistí Simona Ajmová pro soudní oddělení
č. 22 a Lucie Hnyková pro soudní oddělení č. 27 (tyto úkony jsou z činností VSÚ Lenky
Richterové a Zuzany Pecháčkové vyjmuty).
2. Do soudního oddělení č. 14 se rozšiřují soudkyni JUDr. Ireně Dlouhé stávající agendy, a tedy
nápad nových věcí stanovuje takto:
100 % nápadu věcí péče o nezletilé včetně věcí svéprávnosti
100 % nápadu věcí svéprávnosti
100 % nápadu věcí určení a popření rodičovství
100 % nápadu věcí osvojení
100 % nápadu věcí podpůrných opatření
100 % nápadu věcí přivolení k zásahu do integrity
100 % nápadu věcí týkajících se nezvěstnosti a smrti
100 % nápadu opatrovnictví člověka
Zástupy v těchto agendách se stanovují takto:
1.
Mgr. Medková
2.
JUDr. Sypecká
3.
Mgr. Jiří Kalík
4.
Mgr. Mečlová
5.
Mgr. Tvrdíková
JUDr. Dlouhá bude nově v těchto agendách zastupovat jako první v pořadí Mgr.
Mečlovou, jako druhá v pořadí Mgr. Tvrdíkovou, jako třetí v pořadí Mgr. Kalíka, jako
čtvrtá v pořadí JUDr. Sypeckou a jako pátá v pořadí Mgr. Medkovou.
Práce v těchto agendách pak bude organizována v minitýmu s rejstříkovou vedoucí
Zuzanou Beinhauerovou, z vedení těchto rejstříků je rovněž Klára Hnízdilová vyňata.
Vyšší soudní úřednicí pro tyto agendy v soudním oddělení č. 14 bude Simona Ajmová.
3.

Do soudního oddělení č. 21 a 26 se zastavuje soudcům JUDr. Ivaně Houdkové a Mgr.
Petru Hočkovi nápad věcí svéprávnosti a opatrovnictví člověka.

4.

Do soudních oddělení č. 11, č. 30 a č. 31 se soudcům Mgr. Pavlíně Mečlové, Mgr. Jiřímu
Kalíkovi a Mgr. Vladimíře Medkové pouští ke stávajícím agendám nápad věcí svéprávnosti
i zletilých osob v rozsahu 70 % Mgr. Kalíkovi a po 100 % ostatním soudkyním.

5. Na trestní úsek se zařazuje na pozici zapisovatelky Caroline Pösingerová, kterou bude
řídit vedoucí trestní kanceláře Petra Donátová.
6. Na trestní úsek se na pozici zapisovatele do minitýmu soudních oddělení č. 7 a č. 8
zařazuje jako zapisovatel Martin Hrůza. Dosavadní zapisovatelka minitýmu Jarmila
Bondrová již nebude v těchto odděleních působit a přechází pod řízení vedoucí trestní
kanceláře Jany Markové.
7. V příloze č. 1 k rozvrhu práce se v pravidlech pro přidělování věcí přísedícím doplňuje, že
pokud je rozhodnuto o vyloučení přísedícího v konkrétní trestní věci, nahradí jej ten
přísedící (bude přidělen předsedkyní soudu), který je ve stanoveném pořadí právě na řadě
v daném soudním oddělení.
8. V příloze č. 1 k rozvrhu práce se v pravidlech pro přidělování věcí přísedícím doplňují
zástupy Markéty Čermákové takto: Jaroslava Tomášová a dále Dagmar Adámková.
Zastupovat Jaroslavu Tomášovou pak budou: Alena Harciniková a Bc. Linda Jeslínková,
Dagmar Adámkovou pak Bc. Linda Jeslínková a jako druhá v pořadí Alena Harciniková.
9. V rozvrhu práce se u specializace nájem upřesňuje, že jde o nájem bez omezení (míněno
užívání jakékoliv cizí věci za úplatu), současně budou soudci s touto specializací řešit i žaloby
o vyklizení, rovněž bez rozlišení.
10.V příloze č. 2 k rozvrhu práce se upřesňuje výslovně, že do věci obchodně právní se zapíše
věc i v případě, že je tato specializace splněna jen u části předmětu řízení či jen mezi některými
z více účastníků (např. žalobce podnikatel žaluje jak podnikatele, tak i nepodnikatele současně)
11.U vedoucí kanceláře správy Jaroslavy Koškové se u svěřeného vedení rejstříku pro žádosti
o poskytnutí informace podle zákona o svobodném přístupu k informacím včetně žádostí
o vylustrování věcí vedených k osobě nebo na osobu u soudu v části, že poskytuje informace
podle zákona č. 106/1999 Sb., v akt. znění, a to v případě, že lze žádost vyřídit ústně, případně
vydáním soupisu spisových značek řízení, v nichž vystupuje žadatel jako účastník řízení, a dále
i v případě, kdy o soupis svých spisových značek žádá žadatel písemně, vypouští, že je tomu
tak jen v případě, že jeho totožnost je ověřena
Ke zveřejňovaným informacím se pak do jejích činností doplňuje, že rovněž zajišťuje
zveřejnění měsíčních souhrnných zpráv o poskytnutých výpisech podle zákona o svobodném
přístupu k informacím.
Liberec 21. 3. 2018
JUDr. Ivana Šoljaková
Předsedkyně okresního soudu

