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NÁVRH USN. ZM/N 3343
Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

o  p  ě  t  o  v  n  ě     v  o  l  í 
za přísedící Okresního soudu Jablonec nad Nisou pro další
čtyřleté volební období 2022-2026
1. pana V          B      , nar.          , bytem

             , Jablonec nad Nisou
2. paní L       H         , nar.          , bytem

                 , Jablonec nad Nisou
3. pana K     K       , nar.          , bytem

                 , Jablonec nad Nisou
4. paní M       L          , nar.          , bytem  

              , Jablonec nad Nisou
5. paní N      M    , nar.          , bytem           

              , Jablonec nad Nisou
6. paní L     U         , nar.          , bytem

               , Jablonec nad Nisou
7. paní J    V      , nar.          , bytem          

       , Jablonec nad Nisou
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Důvodová zpráva 
 
Opětovná volba přísedícího Okresního soudu Jablonec nad Nisou  
 

 Okresní soud v Jablonci nad Nisou nás požádal o zajištění opětné 
volby přísedících Okresního soudu Jablonec nad Nisou, kterým v únoru 

2022 končí jejich čtyřleté funkční období.  
 
Pan V. B., nar. xx.xx.xxxx, je přísedícím Okresního soudu již od roku 1985. 

Pracuje jako programátor-konstruktér v Liberci. Je zván především 
k trestnímu soudu, ale je-li potřeba, tak i k občansko-právnímu. V současné 
době má rozpracované 2 případy.  

 
Paní L. H., nar. xx.xx.xxxx, vykonává funkci přísedící Okresního soudu již 

39 let. Je ve starobním důchodu. Je přísedící u občansko-právního i 
trestního soudu. V současné době má rozpracované 3 případy. 
 

Pan K. K., nar. xx.xx.xxxx, je přísedícím Okresního soudu minimálně 41 let. 
V současné době je v důchodu. Je zván převážně k trestním sporům, 

v současné době má rozpracované 2 případy. 
 
Paní M. L., nar. xx.xx.xxxx je přísedící Okresního soudu od května 1994, 

pracuje na Magistrátě města Jablonec nad Nisou. Je přísedící u obou typů 
soudů. V současné době má rozpracované 4 případy. 
 

Paní N. M., nar. xx.xx.xxxx, vykonává funkci přísedící Okresního soudu od 
dubna 1990. Od roku 1993 pracovala na Úřadu práce na kontrolním 

oddělení a následně na Oblastním inspektorátu práce. Nyní je v důchodu. Je 
přísedící u obou typů soudů, v poslední době spíše trestní. V současné době 
má rozpracovaný 1 případ. 

 
Paní L. U., nar. xx.xx.xxxx, vykonává funkci přísedící Okresního soudu od r. 

1994. V současné době pracuje jako porodní asistentka v jablonecké 
nemocnici. Je přísedící u obou typů soudů. V současné době má 
rozpracované 3 případy. 

 
Paní J. V., nar. xx.xx.xxxx, vykonává funkci přísedící Okresního soudu již 
cca 36 let. Je ve starobním důchodě. Začínala u občansko-právních soudů, 

postupně byla stále častěji zvána k trestnímu soudu. V současné době má 
rozpracované 3 případy. 

 
 
Zákonné požadavky přísedícího soudu tj.: 

− státní občan ČR 

− způsobilý k právním úkonům 

− bezúhonný (originály nových výpisů z rejstříku trestů založeny v KT) 

− nejméně 30 let 

− souhlasí s opětovnou volbou (písemné souhlasy založeny v KT) 



− lustrační osvědčení (originály založeny v KT) 

− čestné prohlášení k lustračnímu osvědčení (originály založeny v KT) 

− trvalý pobyt v obvodu zastupitelstva nebo zde pracuje 
 

splňují všichni výše uvedení přísedící soudu. 


