
Město Příbram
Odbor vnitřních věci

Název bodu jednání:
PřísedIci Okresního soudu v Příbrami

Pro jednání ZM
dne: 14.09.2020

Předkládá:

Zpracoval:

Projednáno:

Rada města

Mgr. Ivana Novotná Kuzmová, D'S , vedoucí OVV

v RM dne 10.08.2020, usn.č.633/2020

Text usneseni RM:
R.usn.č. 633/2020
Rada doporučuje ZM

navrhnout do funkce přised/c/ch OS Příbram pro funkční období 2020-2024:
l) paní JUDr. Alici Vrkotovou,
2) pana JUDr. josefa Květoně,

Napsala: lva Černohorská

Návrhy na usneseni:
ZM navrhuje - nenavrhuje

kandidáty do funkce přísedících OS Příbram pro funkční období 2020 - 2024:
l) pani JUDr. Alici Vrkotovou,
2) pana JUDr. Josefa Květoně,

Důvodová zpráva:
Okresní soud v Příbrami (dále jen ,,OS") požádal město Příbram o zvoleni, resp. navržení, nových
přisedicich pro Okresní soud v Příbrami, viz příloha.

Ustanoveni § 64 zákona č. 6/2002 o soudech, soudcích, přisedícich a státní správě soudů a o změně
některých dalších zákonů, mimo jiné stanoví, že:
- př/sed/c/ okresních soudů volí zastupitelstva obcí v obvodu příslušného okresního soudu,
- kandidáty do funkce přlsed/c/ho navrhujl členové příslušného zastupitelstva, k navrženým

kandidátům si zastupitelstvo vyžádá vyjádření předsedy příslušného soudu,
- př/sed/c/m může být zvolen občan, který je přihlášen k trvalému pobytu v obvodu zastupitelstva,

jímž je do funkce volen, a v obvodu soudu, pro který je do funkce volen, nebo kteiý v těchto
obvodech pracuje.

Předsedové politických subjektů zastoupených v ZM Příbram byli vyzváni k předložení návrhu
kandidátů na přisedici OS Příbram. Návrh byl podán pouze politickým hnutím ANO, navržená
kandidátka byla oslovena k předloženi příslušných dokumentů. Dne 16.07.2020 byl OVV telefonicky
informován, že ze zdravotních důvodů nemá již tato kandidátka o funkci přised ící OS zájem.

Na OVV byli evidováni další 3 zájemci o funkci přisediciho OS, po jejich vyzváni k předloženi
příslušných dokumentů jeden zájemce vzal žádost o funkci přísediciho OS zpět, dva zájemci o funkci
přisedÍcÍho OS příslušné dokumenty na OW předložili, tyto dokumenty jsou uloženy na OVV
k nahlédnuti.
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VYŘIZUjE: Sejáková
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Město Příbram

odbor vnitřních věcí
TyrŠova 108
261 19 Příbram I

VáŽení,

dovoluji si Vás tímto oslovit s žádostí o zvolení resp navrŽení nových přísedících pro Okresní
soud v Příbramí

Zároveň upozorňuji na doporučený postup, kdy je vhodné před samotnou volbou přísedícíh()
vyžádat si vyjádření předsedy soudu k osobě kandidáta a teprve po souhlasném vyjádření
předsedy přistoupit k volbě přísedícího.

Děkuji Vám za spolupráci

Mgr. Miloslav Boudník, v.r.
předseda
Okresního soudu v Příbrami
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Za správnost vyhotovení:
Jana sejáková
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