


Důvodová zpráva 
 
 
A. Nová volba přísedících Okresního soudu Jablonec nad Nisou  
 

B. Č. B. se dostavila na MMJN s tím, že by chtěla vykonávat funkci 
přísedící okresního soudu.  
 
Paní B. Č. B., narozena xx.xx.xxxx je nyní ve starobním důchodu, 

dříve pracovala jako administrativní pracovnice úřadu práce, OSSZ, 
advokátní kanceláře apod. 

 
Zákonné požadavky přísedícího soudu paní B. Č. B. splňuje: 
státní občan ČR splňuje  
způsobilý k právním úkonům splňuje  
bezúhonný splňuje originál VRT založen v KT 
nejméně 30 let splňuje nar. xxxx 
souhlasí s ustanovením 
přísedícího 

splňuje písemný souhlas založen v KT 

lustrační osvědčení splňuje originál založen v KT 
čestné prohlášení k lustračnímu 
osvědčení 

splňuje originál založen v KT 

trvalý pobyt v obvodu 
zastupitelstva nebo zde pracuje 

splňuje xxxxxxxxxxxxxxx, Jablonec 
nad Nisou  

při 1. volbě vyjádření předsedy 
okresního soudu 

splňuje dopis ze dne 13.4.2018 
založen v KT 

 
Paní B. Č. B. je pozvána na jednání dnešního zastupitelstva, aby 

mohla zodpovědět případné dotazy. 
 
 
 
 

 Pan A. B. se dostavil na MMJN s tím, že by chtěl vykonávat funkci 
přísedícího okresního soudu.  

 
Pan A. B., narozen xx.xx.xxxx nyní je evidován na úřadu práce jako 

nezaměstnaný, předtím 13 let pracovat jako svářeč v IMP Kokonín, odkud 
musel ze zdravotních důvodů odejít. 

 
Zákonné požadavky přísedícího soudu pan A. B. splňuje: 
státní občan ČR splňuje  
způsobilý k právním úkonům splňuje  
bezúhonný splňuje originál VRT založen v KT 
nejméně 30 let splňuje nar. xxxx 
souhlasí s ustanovením 
přísedícího 

splňuje písemný souhlas založen v KT 

lustrační osvědčení splňuje originál založen v KT 



čestné prohlášení k lustračnímu 
osvědčení 

splňuje originál založen v KT 

trvalý pobyt v obvodu 
zastupitelstva nebo zde pracuje 

splňuje xxxxxxxxxxxxxxx, Jablonec 
nad Nisou  

při 1. volbě vyjádření předsedy 
okresního soudu 

splňuje předsedkyně soudu dopisem 
ze dne 11.5.2018 zaslala 
nesouhlasné stanovisko – 
dopis založen v KT 

 
Pan A. B. je pozván na jednání dnešního zastupitelstva, aby mohl 

zodpovědět případné dotazy. 
 
 
 

B. Opětovná volba přísedícího Okresního soudu Jablonec nad Nisou  
 
Mgr. V. D., narozen xx.xx.xxxx je učitelem na druhém stupni základní 

školy Pasířská 72, Jablonec nad Nisou.  
 

Zákonné požadavky přísedícího soudu Mgr. D. splňuje: 
 
státní občan ČR splňuje  
způsobilý k právním úkonům splňuje  
bezúhonný splňuje originál VRT založen v KT 
nejméně 30 let splňuje nar. xxxx 
souhlasí s ustanovením 
přísedícího 

splňuje písemný souhlas založen v KT 

lustrační osvědčení splňuje originál založen v KT 
čestné prohlášení k lustračnímu 
osvědčení 

splňuje originál založen v KT 

trvalý pobyt v obvodu 
zastupitelstva nebo zde pracuje 

splňuje xxxxxxxxxxxx, Jablonec nad 
Nisou  

 
 


