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1. Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města zvolilo pana Petra Sedlmayera, nar. 28. 2. 1944, přísedícím Okresního
soudu v Lounech.
2. Zdůvodnění
Dle sdělení ředitelky správy Okresního soudu v Lounech Bc. Aleny Pidrmanové končí dne
17. 10. 2020 volební období přísedícího pana Petra Sedlmayera, nar. 28. 2. 1944, bytem
Žatec, ul. Chomutovská 1252, s tím, že je nutné provést novou volbu. Pan Petr Sedlmayer
projevil zájem funkci přísedícího vykonávat i v dalším volebním období. Všechny
podmínky stanovené zákonem č.6/2002 Sb. o soudech, soudcích, přísedících a státní správě
v soudnictví, ve znění pozdějších předpisů splňuje, k jeho dosavadní práci soud žádné
připomínky nevznesl.
Podle zákona č.6/2002 Sb. o soudech, soudcích, přísedících a státní správě v soudnictví ve
znění pozdějších předpisů přísedícím může být každý občan ČR, který je způsobilý
k právním úkonům, bezúhonný, jestliže jeho morální vlastnosti a zkušenosti dávají záruku,
že bude funkci řádně zastávat, v den ustanovení dosáhl věku 30 let a s ustanovením za
přísedícího a s přidělením k určitému soudu souhlasí.
Volební období činí 4 roky. Podle § 64 téhož zákona volí přísedící okresních soudů
zastupitelstva obcí z kandidátů navržených členy těchto zastupitelstev. Přísedící musí být
přihlášen k trvalému pobytu v obvodu obecního zastupitelstva, které ho volí, a v obvodu
soudu, pro který je do funkce volen, nebo v něm pracovat. K navrženým kandidátům
si zastupitelstvo obce vyžádá vyjádření předsedy okresního soudu.
Dále musí splňovat předpoklady stanovené zákonem č. 451/1991 Sb. ve znění pozdějších
předpisů (tzv. lustrační zákon), přičemž osvědčení si vyžádá ten, který přísedícího volí,
tj. Město Žatec.
Rada města svým usnesením doporučuje zastupitelstvu města pana Petra Sedlmayera
opětovně zvolit přísedícím u Okresního soudu v Lounech.

