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Rada města

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

v RM dne 08.03.2021, usn.č.180/2021

Text usnesení RM:
R.usn.č, 180/2021
Rada l. doporučuje ZM

navrhnout do funkce př/sed/c/ Okresního soudu v Příbrami, pro funkční období 2021 - 2025,

/1. ukládá
OVV zařadit tento materiál do programu zasedání Zastupitelstva města Příbram dne
29.03.2021.

Napsala: lva Černohorská

Návrhy na usnesení:
ZM navrhuje - nenavrhuje

kandidáta do funkce pňsedicí OS Příbram pro funkční období 2021 - 2025:
-

Důvodová zpráva:

Okresní soud v Příbrami (dále jen ,,OS") požádal dopisem ze dne 29.01.2020 město Příbram
o zvolení, resp. navrženi, nových přÍsedícich pro Okresní soud v Příbrami Zastupitelstvo města
Příbram na svém zasedání dne 18.01.2021, usn.č. 516/2021/ZM zvolilo do funkce pňsedicích OS
v Příbrami pro funkční období 2021 - 2025 jUDr. Alici Vrkotovou a jUDr. josefa Květoně.
Dne 04.12.2020 se prostřednictví e-mailu na město Příbram obrátila se zájmem
o vykonávání funkce přísedici OS v Příbrami. V této souvislosti byl telefonicky osloven OS v Příbrami
s dotazem, zda je možné návrh na jmenováni realizovat nebo zda je přísedících dostatek (počet
přjsedÍcÍch určuje soud, a to v rámci svého obvodu). Bylo zjištěno, že žádost o jmenování dalších
přisedÍcÍch je i nadále aktuálni. byla vyzvána k předložení příslušných dokumentů, tyto
jsou uloženy na OW k nahlédnutí.

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

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

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


