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 23. 2. 2012
Č.j. : 55 Spr 276/2012
Opatření č. 2 k Rozvrhu práce na rok 2012

V Rozvrhu práce na rok 2012 dochází k těmto změnám:

1) Mgr. Jan Uhlíř je odvolán z funkce asistenta soudkyně Mgr. Ing. Dany Semirádové a
od 23. 2. 2012 jmenován do funkce asistenta soudkyně Mgr. Ladislavy Hrušové
2) Od 1. 3. 2012 se zastavuje nápad do všech agend, které vyřizuje JUDr. Zdeňka
Doležalová.
3) Od 1. 3. 2012 věci, jinak patřící do obvodu senátu 21 C, kde žalobce zastupuje JUDr.
Alexandr Šoljak a dále věci z obvodu senátu 21 C, do nichž v průběhu řízení vstoupí
JUDr. Alexandr Šoljak, bude vyřizovat JUDr. Ing. arch. Kamil Podhola, PhD.
4) Od 1. 3. 2012 je na místo rejstříkové vedoucí v minitýmu pro senát 17 C, EC a Nc
zařazena Lucie Marxová. Z tohoto důvodu bude Pavla Buiová od 1. 3. 2012 vykonávat
činnosti rejstříkové vedoucí jen pro senát 29 C, EC a Nc. Dochází také ke změně
v zástupech rejstříkových vedoucích takto:
Pavlu Buiovou
Lucii Marxovou
Bc. Janu Drahotovou
Václavu Šumovou

zastupuje Lucie Marxová, Václava Šumová, Bc. Jana
Drahotová
zastupuje Pavla Buiová, Bc. Jana Drahotová, Václava
Šumová
zastupuje Václava Šumová, Lucie Marxová, Pavla Buiová
zastupuje Bc. Jana Drahotová, Pavla Buiová, Lucie
Marxová

5) Od 23. 2. 2012 se ruší změna bodu 1c) poznámek k trestnímu úseku, která byla
uvedena pod bodem 6) v opatření č. 1 k rozvrhu práce. V této souvislosti dochází
k úpravě bodů 1c) a 1j) tak, že bod 1j) se z poznámek vypouští a bod 1c) zní takto:
a) bod 1c): V případě vzetí do vazby o všech dalších návrzích týkajících se
obviněného rozhoduje soudce, který rozhodl o vzetí do vazby s výjimkou
odposlechů, domovních prohlídek, ustanovení a zproštění obhájce – o
těchto věcech rozhoduje soudce podle půlročního plánu dosažitelnosti.

6) V poznámkách k trestnímu úseku se dále upravují bod 1f) a bod 7) takto:
bod 1f): Při podání návrhu státního zástupce na vydání zatýkacího rozkazu,
evropského zatýkacího rozkazu či příkazu k zatčení má-li spis v době podání návrhu
více než 100 stran, všechna další rozhodnutí činí soudce, který příkaz k zatčení,
zatýkací rozkaz nebo evropský zatýkací rozkaz vydal. V době jeho nepřítomnosti
rozhoduje soudce přidělený na trestním úseku podle pořadí senátu.
bod 7: Na konec bodu 7) se přidává tato věta: Dojde-li návrh na potrestání se
zadržením obviněného v pátek po 11.00 hod., věc vyřizuje soudce podle plánu
dosažitelnosti pro zkrácené řízení

JUDr. Zdeňka Doležalová
předsedkyně Okresního soudu
v Liberci

Vyjádření soudcovské rady:

