Město Příbram
odbor: OW

Pro 'ednání 2M
dne: 19.08.2017

'

Název bodu jednání:
Přísedící Okresního soudu v Příbrami
Předkládá:

Rada města

Zpracoval:

Mgr. Ivana Novotná-Kuzmová, DiS., vedoucí OW

Projednáno:

v RM dne 29.05.2017, usn.č.563í2017

Napsala:

Iva Černohorská

-

Text usnesení RM:
Rusnč. 563/201 ?
Rada í. doporučuje ZM
navrhnout kandídáíku do funkce řísedící 03 Příbram pro funkční období 2017-2021:

paní—
íí_ u k í á d a
OW zařadíí tento mafen'aí do programu zasedání Zastupíteísíva města Pň'bram
19.06.2017.
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Návrhy na usnesení:
ZM
navrhuje — nenavrhuje
kandidátku do funkce řísedící 08 Příbram pro funkční období 2017 — 2021:

pana—

Důvodová zpráva:
Okresní soud v Příbrami (dále jen „08“) požádal mesto Příbram, z důvodu trvalého nedostatku
přísedících na trestním úseku, o volbu nových přísedících, viz příloha.
Usnesení & 64 zákona č. 6í2002 o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně
některých dalších zákonů, mimojiné stanoví, že:
— přísedící okresních soudů voíí zasíupíteísíva obcí v obvodu pfísíušneno okresního soudu,
— kandídáíy do funkce přísedícího navrhují číenové přísíušneho zasíupíteístva, k navrženým
kandídátum sí zasíupííeísívo vyžádá vyjádření předsedy přísíušnéno soudu,
— přísedícím může být zvoíen občan, který je příhíášen k trvaíe'mu pobytu v obvodu zasíUpíteísíva,
jímž je do funkce voíen, a v obvodu soudu, pro který je do funkce voíen, nebo který v těchto
obvodech pracuje.
Předsedové politických subjektů zastoupených v ZM Příbram byli prostřednictvím emailu
02.02.201? vyzváni k předložení návrhu kandidátů na přísedící 08 Příbram, a to do 24.02.2017.
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Kandidátka, navržena Politickým hnutím ANO, která projevila zájem o funkci přísedící 03, byla
oslovena kpředíožení dokumentů, tj. výpisu zevidence rejstříku trestů fyzických osob, čestného
prohlášení, souhlasu s návrhem na funkci přísedícího, dotazníku přísedícího OS a lustračního
osvědčení, kde zákonná lhůta pro vyřízení žádosti je 60 dnů ode dne přijetí žádosti obsahující veš kere
náležitosti a vydané lustrační osvědčení je zasláno doporučeným dopisem určeným do vlastních rukou
žadatele.

(Spisová dokumentace souvísející s navrhovanou kandídáíkouje uložena k nahíednufí na OVV).
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SOUD V PŘÍBRAMI
ČR OKRESNÍ
261 28 Příbram III, Milínská 167,
telefonní

ústředna: 318 650111, fax 318 624 949,

e—mail:podatelna©osoud.pbr.justice.cz, IČO: 00024597,
Datová schránka: gdqabwó

bankovní spojení: ČNB Praha č. účtu: 721211í0710
V Příbramí dne 11. ledna 2017
-

Naše značka: 29 Spr 80112016
(uvedte v odpovědi)

'

Městský úřad Příbram

'

Odbor organizačních a vnitřních věcí
Tyršova 108
261 19 Příbram l

Opětovně zvolení přísedících Okresního soudu v Příbrami

Počátkem roku 2017 končí volební období níže uvedených přísedících.
Jmenování s opětovnou volbou souhlasí. Ztohoto důvodu si Vás dovolují požádat
o opětovné zvolení na další volební období 2017 - 2021.
.

PhDr. Danuše Kynčlová
Libor Petrášek
lng. Zinaida Valášková '“
Jíří Cafourek
Valdemar Brožík
Zdeňka Símová
lng. Zuzana Kolářová
Věra Kroftová

Naděžda Kraťková
Jaroslav Tvrdík
RNDr. Helena Vaisová
Jiří Skála
lvanka Habrová
Libuše Zrostlíková

-

Jaroslav Vondrů '

Současně si dovoluji požádat z důvodu trvalého nedostatku přísedících na
trestním úseku o volbu nových přísedících.
V příloze zasílám doporučený postup při volbě přísedících.

pokračování
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O výsledku žádosti nás prosím informujte.

S pozdravem

Mgr. Miloslav Boudník, v.r.
místopředseda
-

-

Okresního soudu v Příbrami

Za správnost vyhotovení :
Věra Palánová
Věra PaíánovaŠnĚĚŠšmžzm

-

