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OPATŘENÍ
předsedy Městského soudu v Brně a předsedkyně Okresního soudu Brno-venkov
vydané na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 9. 9. 2020, č. j.
MZDR 15757/2020-33/MIN/KAN
Článek I.
Vstup do soudní budovy
1. Osobám vstupujícím do budovy Justičního areálu v Brně, Polní 39, Brno (dále jen „JAB“) se
stanoví povinnost používat ochranné prostředky dýchacích cest (roušky, respirátory, ústenky,
šátky, šály či jiné předměty, které brání šíření kapének) a mít tak zakrytá ústa a nos během
celého pobytu v budově JAB, vyjma jednacích síní a současně tyto osoby
a) nevykazují zjevné známky respiračního onemocnění a podrobí se namátkové
kontrole tělesné teploty provedené bezdotykovým teploměrem a jejich tělesná teplota
dosahuje nejvýše 37,5 º C
b) užijí dezinfekci na ruce umístěnou u kontrolního stanoviště justiční stráže, nebo
použijí ochranné rukavice.
2. Osoba, která nesplňuje tyto požadavky, nebude justiční stráží vpuštěna do budovy JAB.
Půjde-li o osobu, která byla předvolána k ústnímu jednání, hlavnímu líčení či veřejnému
zasedání, justiční stráž o tom bezodkladně vyrozumí předsedu senátu, který osobu předvolal,
případně vedoucího příslušné soudní kanceláře.
3. Povinnost nosit ochranu dýchacích cest v prostorách soudní budovy se vztahuje i na
všechny zaměstnance a soudce Městského soudu v Brně a Okresního soudu Brno-venkov
s výjimkou uzavřených kanceláří, ve kterých jsou přítomni pouze soudní zaměstnanci či
soudci, kteří zde mají své pracoviště.

Článek II.
Pohyb osob v budově JAB
1. Všechny osoby pohybující se v budově JAB jsou povinny chovat se ohleduplně tak, aby
snížily riziko přenosu a šíření onemocnění COVID-19. V budově JAB je zakázáno
shlukování osob. Při osobním kontaktu je nutno zachovávat rozestupy od ostatních osob
v doporučené vzdálenosti minimálně 2 metry.
2. Je třeba respektovat pokyny Justiční stráže a pracovníků soudu, stejně tak je nutné
respektovat vyvěšené pokyny.
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Článek III.
Jednání, hlavní líčení a veřejná zasedání
V jednacích síních Městského soudu v Brně a Okresního soudu Brno-venkov se
při projednávání a rozhodování věcí postupuje podle bodu 2. písm. p) mimořádného
opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 9. 9. 2020, č. j. MZDR 15757/202033/MIN/KAN, (tedy povinnost ochrany dýchacích cest se nevztahuje na soudce, přísedící,
státní zástupce, obviněné a jejich obhájce, účastníky soudních řízení a jejich zástupce, svědky,
znalce, tlumočníky a další osoby, o kterých tak rozhodne soud a to v místě a době soudního
řízení), nerozhodne-li předseda senátu nebo samosoudce jinak (s přihlédnutím
k prostorovým podmínkám v jednací síni, počtu osob zúčastněných na řízení před soudem
apod.).
Článek IV.
Ochrana dýchacích cest v podatelně, informačním centru, pokladně a sekretariátu
1. Všechny osoby, které vstoupí do místnosti podatelny, informačního centra, pokladny
a sekretariátu, včetně soudců a zaměstnanců, jsou povinny nosit ochranu dýchacích cest
(nos, ústa) jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání
šíření kapének, a to po celou dobu pobytu v uvedených místnostech.
2. Použití ochranného štítu nenahrazuje respirátor, roušku, ústenku, šátek, šál nebo jiný
prostředek ochrany dýchacích cest.
3. Zaměstnanci podatelny, informačního centra a pokladny jsou povinni při osobním kontaktu
s veřejností dodržovat zvýšená hygienická opatření (používání ochrany dýchacích cest,
dezinfekce rukou, ploch a předmětů).
Článek V.
Opatření nabývá účinnosti dne 10. 9. 2020.
Brno 10. září 2020
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