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NÁVRH USN. ZM/N 3394
Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

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

B. b  e  r  e     n  a     v  ě  d  o  m  í 
vzdání se funkce přísedící Okresního soudu Jablonec
nad Nisou paní D      T      
a B      Č       B          
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Důvodová zpráva 
A) 
 Okresní soud v Jablonci nad Nisou nás požádal o zajištění opětné 

volby přísedících Okresního soudu Jablonec nad Nisou, kterým v březnu 
2022 končí jejich čtyřleté funkční období.  
 

Pan V. D., vykonává funkci přísedícího od roku 2014. Je zván převážně 
k občanskoprávním soudům. V současné době nemá žádné rozpracované 
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 
 

splňuje. 

 

B) 
 

Vzdání se funkce přísedícího Okresního soudu Jablonec nad Nisou. 
 
Dle § 98 odst. 1 zákona číslo 6/2002 Sb. o soudech, soudcích, přísedících a 

státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů ve znění pozdějších 
právních předpisů, se může přísedící své funkce vzdát.  

 
Funkce přísedícího zanikne dnem následujícím po dni, v němž 
bylo oznámení přísedícího o vzdání se funkce doručeno zastupitelstvu, které 

ho do funkce zvolilo. 
 
Písemně se své funkce přísedících Okresního soudu Jablonec nad Nisou 

vzdaly paní D. T. (poprvé zvolena 2002) a paní B. Č. B. (poprvé 
zvolena 2018). 
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