Přihláška
za přísedícího Obvodního soudu pro Prahu 1
-----------------------------------------------------------------------------------------------Příjmení:
Jméno:
Rodné jméno (u žen všechna dřívější příjmení):
Titul:
Datum narození:
Rodné číslo:
Místo narození:
Číslo OP:
Státní příslušnost:
Trvalé bydliště:
Telefon:
Pracoviště:
(v případě, že žadatel nemá trvalé bydliště na území Prahy 1, je nutno doložit
pracovní smlouvou nebo čestným prohlášením)
Funkce v zaměstnání:
Soudcem z lidu - přísedícím

byl(a) - nebyl(a)
od r.

kde:


Souhlasím s ustanovením za přísedícího Obvodního soudu pro Prahu 1
a beru na vědomí, že vznik této funkce je podmíněn volbou Zastupitelstvem
městské části Praha 1.

Souhlasím, aby bylo požádáno Ministerstvo vnitra ČR o vydání osvědčení
podle § 9 odst. 1 zákona č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další
předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích
České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské
republiky (nevztahuje se na osoby narozené po 1. prosinci 1971).

Souhlasím podle § 19 zákona č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé
další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech
a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky
a Slovenské republiky, se zveřejňováním skutečností uvedených v osvědčení
nebo se zveřejňováním osvědčení vydaného podle tohoto zákona při přípravě
zasedání Zastupitelstva městské části Praha 1 a v jeho průběhu. (nevztahuje se
na osoby narozené po 1. prosinci 1971).

Prohlašuji, že si nejsem vědom(a) zdravotních ani jiných překážek, které
by mně bránily ve výkonu funkce přísedícího.

Souhlasím se zveřejněním a zpracováním údajů a textu přihlášky.

Datum:

Podpis:

Čestné prohlášení
(nevztahuje se na osoby narozené po 1. prosinci 1971)
Čestně prohlašuji, že jsem nebyl(a) tajemníkem orgánu Komunistické strany
Československa nebo Komunistické strany Slovenska od stupně okresního nebo jemu na
roveň postaveného výboru výše, členem předsednictva těchto výboru, členem ústředního
výboru Komunistické strany Československa nebo ústředního výboru Komunistické strany
Slovenska, členem Byra pro řízení stranické práce v českých zemích nebo členem výboru pro
řízení stranické práce v českých zemích, s výjimkou, když jsem některou z uvedených funkcí
zastával pouze od 1. 1. 1968 do 1. 5. 1969, pracovníkem aparátu orgánů výše uvedených na
úseku politického řízení Sboru národní bezpečnosti, příslušníkem Lidových milicí, členem
akčního výboru Národní fronty po 25. 2. 1948, prověrkových komisí po 21. 8. 1968,
studentem na Vysoké škole Felixe Edmundoviče Dzeržinského při Radě ministrů SSSR pro
příslušníky Státní bezpečnosti, Vysoké škole ministerstva vnitra SSSR pro příslušníky
Veřejné bezpečnosti, Vyšší politické škole ministerstva vnitra SSSR nebo vědeckým
aspirantem nebo účastníkem kursů delších než 3 měsíce na těchto školách.
Prohlašuji, že jsem nebyl(a) a nejsem spolupracovníkem žádné zahraniční
zpravodajské nebo výzvědné služby, a že jsem nebyl(a) soudně trestán(a).

Datum:

Podpis:

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Čestné prohlášení
(vyplní uchazeči, kteří mají trvalé bydliště mimo území MČ Praha 1)
Čestně prohlašují, že pracuji a mé pracoviště je na území Městské části Praha 1. V případě
změny v průběhu volebního období přísedícího nahlásím do 8 dnů změnu.

Datum:

Podpis:

