č. j. 22 Spr 1310/2020

OKRESNÍ SOUD V KLATOVECH
PŘEDSEDA SOUDU
Dukelská 138, 339 33 Klatovy
tel.: 377 869 800, fax: 377 869 890, e-mail: podatelna@osoud.kla.justice.cz, IDDS: v43abs7
V návaznosti na Usnesení vlády ČR ze dne 21. 10. 2020 č. 1080 o přijetí krizového opatření,
vyhlašuji pro soudce a zaměstnance Okresního soudu v Klatovech, osoby v obdobném postavení
(dále jen „zaměstnanci“) a osoby vstupující do soudních budov, toto
OPATŘENÍ
I.
Zaměstnancům a osobám vstupujícím do soudních budov z řad veřejnosti se ve všech
vnitřních prostorách Okresního soudu v Klatovech zakazuje pohyb a pobyt bez
ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa) jako je respirátor, rouška, ústenka,
šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének.
Zákaz se nevztahuje na:
a) zaměstnance Okresního soudu v Klatovech v kancelářích, kde jsou přítomni pouze ti
zaměstnanci, kteří v nich pracují a mohou dodržet vzdálenost nejméně 2 m od sebe,
b) děti do dvou let věku,
c) 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,
d) zdravotnické pracovníky po dobu nezbytně nutnou, je-li to potřebné pro poskytování
zdravotních služeb.
II.
Veřejnosti vstupujícím do objektů Okresního soudu v Klatovech se nařizuje provést dezinfekci
rukou dezinfekčním prostředkem (pokud nepoužijí vlastní), který je k dispozici ve vestibulu
budovy soudu čp. 138 u vchodu a podrobit se namátkovému změření tělesné teploty
prováděnému justiční stráží. Osoba, která nedodrží některý ze zákazů a nařízení uvedených
v bodech I..a III. Opatření, nebude justiční stráží vpuštěna do vnitřních prostor Okresního
soudu v Klatovech nebo z nich bude vyvedena.
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III.
Soudcům (předsedům senátů) Okresního soudu v Klatovech se dává ke zvážení, s ohledem
na nepříznivou epidemiologickou situaci , zda je nutné konat jednání, zejména s větším počtem
osob v jednací síni, s přihlédnutím k běhu prekluzivních a promlčecích lhůt a jiných důvodů
vyžadujících bezodkladné rozhodnutí a rovněž také s přihlédnutím k nezbytnosti osobní
přítomnosti účastníků a dalších osob u jednání či stávající personální situace. Prodlení vzniklá
v důsledku aplikace tohoto doporučení nebudou považována za průtahy v řízení. Soudcům
Okresního soudu v Klatovech se doporučuje v co nejširší míře využívat home-office
mimo jednací dny.
IV.
Zaměstnanci jsou povinni dodržovat zvýšená hygienická opatření (zejména častá dezinfekce
rukou, a to i při vstupu do budovy soudu), dále jsou povinni používat ochranné prostředky
dýchacích cest ve služebním vozidle po celou dobu jízdy. Doporučuje se pravidelné větrání
kanceláří a používání výhradně toalet určených pro zaměstnance, nikoli pro veřejnost. Dále se
zaměstnancům doporučuje omezit bezdůvodné vstupování do kanceláří, kde nevykonávají
pracovní činnost, jakož i bezdůvodné shlukování osob ve společných prostorách. Je-li to možné,
je třeba vždy dodržovat odstup alespoň 2 metrů. Zaměstnancům, kteří jeví známky respiračního
onemocnění (rýma, kašel, bolest v krku a zvýšená teplota), se doporučuje po dobu trvání obtíží
z preventivních důvodů nedocházet na pracoviště a využít např. institutu indispozičního volna.
Přítomnost zaměstnanců na pracovišti je řešena interním opatřením.
V.
Pro veřejnost se omezuje se provoz INFO Centra Okresního soudu v Klatovech, a to pokud
jde o faktické nahlížení do spisů a pořizování si kopií a výpisů založených listin na dobu
vždy od 8:00 hodin do 13:00 hodin v pondělí a středu. Za účelem zajištění bezpečnosti je
vhodné nahlížení do spisu v místnosti INFO Centra vždy v jedné věci s omezeným počtem
osob. V tomto ohledu je vhodné sjednat si konkrétní termín nahlížení předem (telefonicky či emailem).
Veškeré informace a služby poskytované přes INFO Centrum Okresního soudu v Klatovech,
které lze vyřídit bezkontaktně formou e-mailu, telefonicky, budou účastníkům poskytnuty
přednostně touto formou v pracovní dny od 7:30 do 14:30 hodin (v pondělí a ve středu do
16:30 hodin).
Okresní soud v Klatovech je možné kontaktovat v obvyklou pracovní dobu, uvedenou na
úřední desce následujícím způsobem :
- datovou schránkou : v43abs7
- e-mailem : podatelna@osoud.kla.justice.cz
- telefonicky : 377 869 800
- poštou na adresu : Dukelská 138, 339 33 Klatovy 3
Pro veřejnost se omezuje provoz PODATELNY a osobní podání návrhu je možné učinit
vždy od 8:00 hodin do 13:00 hodin v pondělí a středu.
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Sepis návrhů pověřeným zaměstnancem soudu ve věcech opatrovnických, exekučních,
dědických a trestních se na dobu účinnosti tohoto opatření pozastavuje. Případné
konzultace lze vyřídit telefonicky či elektronicky.
Tím není dotčeno právo veřejnosti účastnit se konkrétních soudních jednání.
VI.
Toto opatření nabývá účinnosti dnem 22. 10. 2020 a ruší se jím Opatření předsedy Okresního
soudu v Klatovech č.j. 22Spr 1269/2020 ze dne 12. 10. 2020.
V Klatovech dne 22. 10. 2020
Mgr. Jan Kasal
předseda okresního soudu
Za správnost vyhotovení: Ing. Jana Holá

