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Město Příbram
Odbor vnitřních věci

Název bodu jednání:
Přisedici Okresního soudu v Příbrami

Pro jednání ZM
21.06.2021

Předkládá: Rada města

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

Projednáno: v RM dne 31.05.2021, R.usn.č,493/2021

Text usneseni RM:
R.usn.č.493/2021
Rada l. doporučuje ZM

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

//. ukládá
OVV zařadit tento materiál do programu Zasedání zastupitelstva města Příbram dne 21.06.2021.

Napsala: lva Černohorská

Návrhy na usneseni:
ZM voň—nevoň

do funkce přísedící Okresního soudu v Příbrami pro funkční období 2021 - 2025

Důvodová zpráva:

ZM dne 29.03.2021 Usn.č.549/2021/ZM navrhlo kandidátku do funkce přisedici Okresního soudu
v Příbrami (dále jen ,,OS") pro funkční období 2021 - 2025

K navržené kandidátce bylo vyžádáno vyjádřeni předsedy OS. Dne 14.05.2021 obdrželo město
Příbram souhlas OS (Mgr. Miloslava Boudníka, předsedy OS) se zvolením výše uvedené kandidátky
do funkce přisedici zdejšího soudu pro funkční období 2021 - 2025, viz příloha.

Pro zajištěni činnosti soudu je nezbytné provést zastupitelstvem města volbu pro funkční období 2021
- 2025.

§ 64, odst. 1 zákona 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přisedicich a státní správě soudu, ve znění
pozdějších předpisů, mimo jiné stanoví, že:
- př/sed/c/ okasn/ch soudů voli zastupitelstva obci v obvodu příslušného okresního soudu,
- kandidáty do funkce př/sed/clho navrhujl členové př/s/ušného zastupitelstva, k navrženým

kandidátům si zastupitelstvo vyžádá vyjádření předsedy př/s/ušného 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 který v těchto
obvodech pracuje.
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ČR - Okresní soud v Příbrami
Milínská 167, 261 28 Pňbram Ill

tel.: 318 650 111, fax: 257 005 062, e-múl: podatelna@osoud.pbr.justice.cz, IDDS: gdqabw6

NAŠE ZNAČKA: 2 spr,299/2021

VAŠE ZNAČKA: SZ MeUPB 36611/2021

VYŘIZUjE: jana sejáková

DNE: 14. května 2021

Město Příbram
Zastupitelstvo města Příbram

TyrŠova 108
261 01 Příbram J

Souhlas se zvolením kandidátky na funkci přísedící

Vážení Členové zastupitelstva,

k návrhu Zastupitdstva města Pňbram na kandidátku do fůnkce pňsedíci zdejšího soudu
u d ě l u j i souhlas

s jejím zvolením pro fúnkČní období 2021-2025.

S pozdravem

Mgr. Miloslav Boudník, v.r.
předseda
Okresmho soudu v Příbrarni

Za správnost vyhotoveni:
Jana sejáková


