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Zastupitelstvo města Přerova
Přerov 15.1.2018
Návrh pro 35. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 22. 1. 2018

Zpravodaj:

Mgr. Vladimír Puchalský, primátor města Přerova

Navrhovatel:

Mgr. Vladimír Puchalský, primátor města Přerova

Zpracovatel:

Ing. Daniela Novotná, vedoucí odboru

Název návrhu:
Volba přísedících soudců k Okresnímu soudu v Přerově
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo města Přerova po projednání
volí navrhované kandidáty dle důvodové zprávy za přísedící soudce k Okresnímu soudu v Přerově na
volební období od 2. 2. 2018 do 2. 2. 2022.

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace:
Kancelář primátora
předkládá materiál k projednání.

Důvodová zpráva:
Podle § 64 odst. 1 zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o
změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích) ve znění pozdějších změn (dále jen
„zákon“) volí přísedící okresních soudů zastupitelstva obcí v obvodu příslušného okresního soudu.
Kandidát musí mít trvalé bydliště nebo pracoviště v obvodu zastupitelstva, jímž je do funkce zvolen
(viz ustanovení § 64 odst. 4 zákona). Dle ustanovení § 60 odst. 1 zákona, přísedícím může být
ustanoven státní občan České republiky, který je způsobilý k právním úkonům a je bezúhonný, jestliže
jeho zkušenosti a morální vlastnosti dávají záruku, že bude svou funkci řádně zastávat, v den
ustanovení dosáhl věku nejméně 30 let a souhlasí se svým ustanovením za přísedícího a s přidělením k
určitému soudu.
U všech navrhovaných kandidátů byly Kanceláří primátora ověřeny předpoklady způsobilosti k
uvedené funkci, které spočívaly v:

1. získání souhlasu kandidáta se zvolením za přísedícího pro příslušný okresní soud
2. ověření výpisu z rejstříku trestů
3. ověření záznamů o tom, že kandidát nebyl postihován ve správním řízení před příslušnou správní
komisí
4. předložení lustračního osvědčení dle ustanovení § 4 zákona č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví
některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích ČSFR,
ČR a SR, ve znění pozdějších změn nebo jeho ověřené kopie
5. předložení čestného prohlášení podle ustanovení § 4 zákona č. 451/1991 Sb.
6. souhlasném vyjádření ke kandidatuře od předsedy příslušného okresního soudu.
Seznam kandidátů na soudce přísedící k Okresnímu soudu v Přerově tvoří přílohu této důvodové
zprávy.
Pozor pracujete s osobními údaji!

