PRIM/2
DŮVODOVÁ ZPRÁVA

1.

Náze v problé m u a je ho charak te ris t ika

Volba přísedících Okresního soudu Plzeň – město dle ustanovení § 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), v platném znění.

2.

Kons tatov á ní s oučas né ho s tavu a je ho analýza

Magistrát města Plzně byl osloven Okresním soudem Plzeň-město
s požadavkem na znovuzvolení přísedících, kterým v nejbližším období končí volební
období. MMP zajistil všechny potřebné dokumenty pro možnost zvolení. Předseda
soudu souhlasí se zvolením dále jmenované osoby.
Volené osoby splňují zákonem stanovené předpoklady pro ustanovení
přísedících okresního soudu, a to jak z pohledu zákona č. 6/2002 Sb., o soudech,
soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů
(zákon o soudech a soudcích), tak zákona č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé
další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích
České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky,
v platných zněních. Předpoklady pro výkon funkce přísedícího jsou zejména:
-

státní občanství ČR
věk alespoň 30 let v den ustanovení do funkce
způsobilost k právním úkonům
bezúhonnost
další předpoklady stanovené zákonem č. 451/1991 Sb.

Volené osoby předložily Odboru správních činností MMP aktuální výpis
z rejstříku trestů – bez záznamu, životopis, dotazník, prohlášení dle zákona 451/1991
Sb. Tyto materiály jsou k nahlédnutí na oddělení organizačním Odboru vnitřní správy
Magistrátu města Plzně.
3.

Pře dpok lá da ný cílový s tav

Zvolení
paní Mgr. Svatavy Hernandezové, nar. 23. 8. 1953, bytem Plzeň, Tachovská 39,
pana Ing. Ladislava Zwikla, nar. 27. 4. 1933, bytem Plzeň, Pramenní 8B
do funkce přísedících Okresního soudu Plzeň – město Zastupitelstvem města Plzně.
4.

Navrhova né varianty ře š e ní
Není předkládáno variantně.

5.

Doporuče ná varianta ře š e ní

PRIM/2
Viz návrh usnesení.

6.

Finanč ní nároky ře š e ní a možnos t i finanč ního krytí
Nejsou.

7.

Návrh te rmínů re alizace a urče ní zodpo vě dnýc h pracov ník ů
Informovat zvolené přísedící a předsedu Okresního soudu Plzeň – město o
výsledku této volby.
Termín: 29. 02. 2012

8.

Zodpovídá:

Mgr. Martin Baxa
primátor
Bc. Roman Matoušek
vedoucí OSČ MMP

Dříve vydaná us ne s e ní orgánů mě s ta ne bo mě s ts kých obvodů,
kte rá s tímto návrhe m s ouvis í
Nejsou.

