PRIM/2
ŮVODOVÁ ZPRÁVA

1.

Název problému a jeho charakteristika

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.

Konstatování současného stavu a jeho analýza

Magistrát města Plzně byl osloven Okresním soudem Plzeň-město a osobně
Richardem Šedivcem a Klárovu Vyletovou s požadavkem na zvolení do funkce
přísedících. MMP zajistil všechny potřebné dokumenty pro možnost zvolení.
Předseda soudu souhlasí se zvolením jmenovaných osob.
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 přísedících jsou zejména:
-

státní občanství ČR
věk alespoň 30 let v den ustanovení do funkce
způsobilost k právním úkonům
bezúhonnost

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

3.

Předpokládaný cílový stav

Zvolení
pana Karla Neumana, nar. 14. 3. 1945, bytem Plzeň, Staniční 56,
pana PhDr. Bc Richarda Šedivce, nar. 24. 8. 1968, bytem Plzeň, Pod Vrchem 71,
paní Věry Štětkové, nar. 3. 7. 1943, bytem Plzeň, U Borského parku 22,
paní Martiny Tolarové, nar. 19. 5. 1964, bytem Plzeň, T. Brzkové 18,
pana Karla Trefného, nar. 4. 1. 1940, bytem Plzeň Smrková 40,
paní Mgr. Bc. Kláru Vyletovou DiS., nar. 16. 11. 1985, bytem Olešná 18,
paní Blanky Zítkové, nar. 2. 2. 1945, bytem Plzeň, Revoluční 94,
do funkce přísedících Okresního soudu Plzeň-město Zastupitelstvem města Plzně.
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4.

Navrhované varianty řešení
Není předkládáno variantně.

5.

Doporučená varianta řešení
Viz návrh usnesení.

6.

Finan ční nároky řešení a možnosti finančního krytí
Nejsou.

7.

Návrh termínů real izace a u rčení zodp ovědných p racovníků
Informovat zvolené přísedící a předsedu Okresního soudu Plzeň–město
o výsledku této volby.
Termín: 21. 2. 2019

8.

Zodpovídá:

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

Dříve vydaná usnesení orgánů města n ebo městských obvodů,
která s tí mto návrh em souvisí
Usnesení č. 1 z jednání RMP dne 21. 01. 2019

