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Bc.Jana Čcn nrková
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Tit1,

starostkím a starostům
Nlěstsl(í,ch a obecních úřadú
r. obvrlc]u o}lresrriho soudrr
r.

Rvclrnor.ě nad Kněžnou

Váž(í\á Pani stAI!,stko. \,ážerrý pane starosto,
n:r

r(konu soudnictli

se

|odili Ýedle soudců Z pllvo)áni téžpiisedici z řad občanůrrašeho okresrr,
ktcř rozIrodnuti o zá\,ažnÝch tťcst!l\'ch čit)ecL]

Lr olucsního stludu zasednii v trcsmich senáteclr,
a

dile

se podíleii

nr tozbodováni v scnátních věceclI občanskoprávrríclr,

Y srxrčasné<lobě se okrcsní soud Potyká 5 ncdostatečným Počtem Přisedicích, ktei,í b,v- bJ]i
sclrrlpno n llchotni praviclclnč doclrázet k srlrr<lrlíll jcdnánim,
si \'ás dovoluli podle § (l1 a násl, zákona č, 6/]()02 Sb,, <l soLrdecll
""cdené
a soudcíclr. zdl.<lřile požádat o rrhlášcní oor,é volb§ přísedícíchv působnosti Vašeho správního
oblodu, (písefilná zprivl o rolbč příscdícíclrmusi ll}itlo ití)ó {)bsaho!^t datun, kdy
zlstl-1litclsti-rl obce měsra o i.olbč přísedicího Lrlzhodlo).
S oLr]edcn na výšc

Dálr, si \.ás dololuji požádat o upclzoLnění Vírni nat,tžených kan<]idínl, že funkce přiscdíciclr
ncnír,izána kc kookrótnúlu oddě]clrí okfcsniho souclll, Přkedíci bl,mě1 být schoperr působiL při

iedl]iLllích 1,e věcech občanskoprávnlch sprlrů, tak i při jcdnánich ve věccclr trestrriclr,
Y připaclech tičasLi příscdiciho ve rěcech trcstrrích je úeba poótat § tim, že ic nurná lialst pi1
vš<ch jcdnániclr r darlé kr:rrkrérní tčci (rozdíl crd proicdnivání občarrskoprávrlích sporů, ltdc sc
složerri scn/.rtu soudu Lrrůžepii }aždčmjednáni něnir), V těchlo PříPxdcch se rnůžejcdnrt
1

o opalrrli,rnou účzsrpi] někofikahot]rnorích h]avníclr líčcních,

l'ii

účnsúna jcdnáíú soudu náležípřisedícínu fláhrndá ho(()ýrch úd^jú(stravnó dLe pi,islušných
právniclr pŘ:<1pisů a dále ryn oženéjízdné),náhrldn ušló mzdy a dále pllr paušálri náhrrrcl,r ve
i-í.ši]50, Kč,

\'ážerri pani sLnťostko, vÁžcný pxne stlrrosto, dčkuji Vlrm, že přistoLrpíLe li žlidosri soudrr
s Lrejvyšši rrrr.ržnorr pc,z<]r ostí a odpol,ědn.Jsti, llly \rámi ntvržcníkanrlidári (alcspori 2) mohJr být
v cltll,:ě co mtlžn:í nejkrarší zroicni piisedicnni pro potřeb1, Okresniho soudu v Rychoově rrad
kltě;nou
S pozdmt,en

JUDt.Jiří Fuks

přcdseda Okresnílro soudLr
1. Tt],chirovč nlld Knčžnou
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