20 Spr 1492/2020

Okresní soud v Chrudimi
Všehrdovo náměstí čp. 45, 537 21 Chrudim
tel.: 469 669 711, fax: 469 669 751, e-mail: podatelna@osoud.chr.justice.cz, IDDS: xvzabmy

Opatření
předsedy Okresního soudu v Chrudimi ze dne 23.10. 2020,
č.j. 20 Spr 1492/2020,
jímž se v zájmu snížení rizika šíření onemocnění COVID-19 způsobeného koronavirem SARSCoV-2 a při vědomí platnosti všech mimořádných opatření příslušných státních orgánů omezuje
činnost Okresního soudu v Chrudimi takto:
I.

Okresní soud v Chrudimi omezuje svoji činnost ve vztahu k veřejnosti, a to pouze na nezbytné a
odůvodněné případy (účast na nařízených úkonech a návštěva podatelny, pokladny a
informačního centra v rámci stanovených úředních dnů a hodin). Do budov soudu bude vpuštěn
pouze ten, kdo předloží řádné předvolání k úkonu, nebo prokáže jiný důležitý důvod.

II.
Všem soudcům doporučuji, aby nařízená jednání a hlavní líčení byla konána a nová jednání a
hlavní líčení (dále jen „úkon“) byla nařizována pouze v nezbytných případech a při dodržení
všech opatření na ochranu zdraví všech zúčastněných.
Při posouzení nezbytnosti konání nebo nařízení úkonu doporučuji zvážit zejména
běh prekluzivních a promlčecích lhůt (např. vazby),
jiné důvody vyžadující bezodkladné rozhodnutí soudu,
efektivitu takového kroku,
stáří věci,
nezbytnost osobní přítomnosti účastníků a dalších osob na jednání,
personální podmínky jednotlivých soudních oddělení.

III.
Každá osoba z řad veřejnosti vstupující do budov Okresního soudu v Chrudimi je povinna na
výzvu službu konajícího příslušníka justiční stráže při každém vstupu strpět kontrolní měření
tělesné teploty bezdotykovým teploměrem.
Zjistí-li justiční stráž u osoby z řad veřejnosti vstupující do budov soudu teplotu vyšší než 37,5 °C
nebo viditelné symptomy respiračního onemocnění, nevpustí ji do budovy soudu s doporučením,
aby svůj zdravotní stav telefonicky konzultovala s praktickým lékařem, příp. krajskou hygienickou
stanicí.
Odmítne-li se vstupující osoba podrobit změření tělesné teploty, postupuje justiční stráž stejně,
jako by se jednalo o osobu, u níž byla naměřena teplota vyšší než 37, 5 °C.
Nebude-li do budovy soudu vpuštěna osoba, která byla předvolána k ústnímu jednání nebo
hlavnímu líčení (např. účastník řízení, zástupce účastníka řízení, svědek, znalec), nebo bude-li
zjištěno porušování povinnosti používání ochrany dýchacích cest takovou osobou, justiční stráž o

tom bezodkladně vyrozumí referenta (soudce, VSÚ atd.), který ji předvolal a řídí se jeho pokyny.
Y ostatních případech vyrozumí justiční stráž předsedu soudu.

IV.
Všechny osoby (včetně soudců a zaměstnanců okresního soudu) vstupující a pobývající ve všech
prostorách budovy Okresního soudu v Chrudimi jsou povinny používat ochranné prostředky
dýchacích cest (nos, ústa), jako je např. respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky,
které brání šíření kapének s tím, že tato povinnost se nevztahuje na
zaměstnance soudu, kteří budou pobývat v uzavřené místnosti bez přítomnosti další
osoby, nebo na zaměstnance soudu při pobytu v kanceláři, jestliže lze dodržet
minimální vzdálenost 2 metry od jiné osoby,
děti do dvou let věku,
osoby s poruchou intelektu, s poruchou autistického spektra, a kognitivní poruchou
nebo se závažnou alterací duševního stavu, jejichž mentální schopnosti či aktuální
duševní stav neumožňují dodržování tohoto zákazu,
osoby přímo zúčastněné u hlavního líčení nebo jednání v jednací síni, o kterých tak
rozhodne příslušný soudce (soudce, přísedící, státní zástupce, obviněné a jejich
obhájce, účastníky civilních soudních řízení a jejich zástupce, svědky, znalce,
dumočníky a další osoby).
Všechny osoby jsou povinny po celou dobu své přítomnosti v budově soudu zachovávat odstup
od ostatních osob v doporučené vzdálenosti minimálně 2 metry a dodržovat všechna hygienická
a protiepidemiologická opatření (dezinfekce rukou apod).

V.
Soudci a zaměstnanci Okresního soudu v Chrudimi, kteří mají dálkový přístup nebo jinak mohou
vykonávat svou činnost mimo stálé pracoviště, mohou vykonávat své činnosti z místa mimo
objekt Okresního soudu v. Chrudimi, ledaže splnění jejich povinností vyžaduje osobní účast na
pracovišti. Zaměstnanci Okresního soudu v Chrudimi jsou povinni být na svém pracovišti též
tehdy, nařídí-li jim to jejich nadřízený vedoucí zaměstnanec v dohodě s příslušným předsedou
senátu nebo samosoudcem.

VI.
Soudce žádám, aby
mezi jednotlivými úkony ponechali časový prostor na vyvětrání jednací síně a její
případnou dezinfekci,
zajistili rozsazení osob v jednací síni tak, aby byla vzdálenost od jednotlivých osob
nejméně 2 metry (pokud to velikost jednací síně umožňuje), přičemž v zájmu zajištění
plnění tohoto opatření je předseda senám a samosoudce oprávněn rozhodnout
o nestandardním rozmístění osob v jednací síni,
předvolávali k úkonům osoby (zejména svědky) postupně a na konkrétní dobu tak,
aby bylo zamezeno jejich shromažďování před soudní síní a na chodbě soudu,

VII.
Zapůjčování talárů advokátům se zakazuje.
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Účastník řízení je povinen si přinést vlastní pero/propisovací tužku k případnému podpisu
soudních písemností.

IX.
Úřední dny a hodiny Okresního soudu v Chrudimi stanovím takto:
Pondělí:
od 8.00 hodin - 12.00 hodin
Středa:
od 8.00 hodin - 12.00 hodin

X.
Služby informačního centra Okresního soudu v Chrudimi budou primárně poskytovány pouze
telefonicky nebo elektronicky.
Nahlížení do soudních spisů na informačním centru je možné po předchozím telefonickém
objednání pouze v pondělí a středu, vždy od 8.00 hodin — 12.00 hodin, a to s výjimkou
neodkladných případů (např. zákonné lhůty, nařízená jednání apod.).

XI.
Ruší se úřední dny pro sepis podání v opatrovnické a exekuční agendě. Pro podání
v opatrovnické agendě lze použít formuláře uveřejněné na webových stránkách soudu.
V případech, které nesnesou odkladu, lze s příslušnou pracovnicí telefonicky dohodnout jiný
postup.

XII.

Účastníky řízení a další osoby obracející se na soud žádám, aby zvážili nutnost osobní návštěvy
podatelny, informačního centra a pokladny s tím, aby upřednostnili možnosti telefonické,
písemné a elektronické komunikace a bezhotovostního platebního styku.
Ve věcech, které nevyžadují osobní projednání, se lze na Okresní soud v Chrudimi obracet
následujícími způsoby:
datová schránka: xvzabmy,
telefonicky na č. 469 669 737 (informační kancelář) nebo 469 669 711 (ústředna),
e-mailem: podatel nauosoud, chr.justice.cz,
faxem na č.: 469 669 751 nebo 469 669 763,
poštou na adresu Okresní soud v Chrudimi, Všehrdovo náměstí 45, 537 21 Chrudim

XIII.
Toto opatření nabývá účinnosti dnem 26. 10. 2020 a mší se jím Opatření předsedy Okresního
soudu v Chrudimi ze dne 9. 10. 2020, č.j. 20 Spr 1423/2020.
Chrudim 23. října 2020
JUDr. Milan Spryňar, v.r.
předseda okresního soudu
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