22 Spr. 1052/2020

Mimořádné opatření
místopředsedkyně Okresního soudu v Písku
v souvislosti s Mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví č. j. MZDR 15757/202033/MIN/KAN ze dne 9. 9. 2020 nařizuji:
1. Do budovy Okresního soudu v Písku bude umožněn vstup pouze osobám z řad veřejnosti,
které budou mít nasazen prostředek ochrany dýchacích cest jako je respirátor, rouška,
ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének a při vstupu do budovy
provedou dezinfekci rukou s využitím dezinfekčních prostředků umístěných u vstupu nebo
s využitím vlastního dezinfekčního prostředku. Použití ochranného štítu nenahrazuje respirátor,
roušku, ústenku, šátek, šál nebo jiný prostředek ochrany dýchacích cest. Ochrana dýchacích
cest se vztahuje na celou dobu přítomnosti osob ve vnitřních prostorách soudu, pokud není
dále stanoveno jinak.
2. Zaměstnanci, soudci a členové justiční stráže pohybující se ve vnitřních prostorách Okresního
soudu v Písku musí po celou dobu své přítomnosti používat prostředky ochrany dýchacích
cest (respirátor, roušku, ústenku, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének).
Použití ochranného štítu nenahrazuje respirátor, roušku, ústenku, šátek, šál nebo jiný prostředek
ochrany dýchacích cest. Toto neplatí pro zaměstnance, soudce a členy justiční stráže po dobu,
kdy vykonávají práci na jednom místě v neveřejné části budovy okresního soudu, pracuje-li
taková osoba ve vzdálenosti nejméně 2 metry od jiné osoby. Zaměstnanci, soudci a členové
justiční stráže jsou povinni omezit vzájemný osobní kontakt na nezbytně nutnou dobu,
preferovat kontakt v elektronické, telefonické či jiné distanční formě.
3. Příslušníci justiční stráže jsou oprávněni kontrolovat dodržování mimořádného opatření, a to i za
použití bezdotykového teploměru, a zamezit vstup osobě, která vykazuje projevy respiračního
onemocnění, případně vykázat osobu, která nerespektuje mimořádné opatření, z budovy
Okresního soudu v Písku. Pokud justiční stráž neumožní osobě vstup do budovy, oznámí to bez
zbytečného odkladu soudci, příslušné vedoucí kanceláře nebo jiné oprávněné osobě.
4. V době projednávání věcí v jednacích síních u Okresního soudu v Písku bude postupováno dle
mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 9. 9. 2020, nerozhodne-li samosoudce
nebo předseda senátu jinak.
5. Při osobním kontaktu je třeba dodržovat rozestupy nejméně 2 metry.
6. Pro kontakt s veřejností slouží infocentrum.
7. Osoby předvolané k soudu se v případě projevů respiračního onemocnění, nařízené karantény
apod. jsou povinny omluvit, případně požádat o odročení jednání.
8. Účastníkům řízení a veřejnosti se doporučuje upřednostnit elektronickou a telefonní formu
komunikace se soudem a bezhotovostní platební styk.
9. Nahlížet do spisů lze pouze v infocentru po předchozím objednání.
10. Advokátní taláry se po dobu účinnosti tohoto opatření nepůjčují.
S účinností od 10. 9. 2020 se zrušuje mimořádné opatření místopředsedkyně Okresního soudu
v Písku 22 Spr. 1001/2020 ze dne 1. 9. 2020.
Toto mimořádné opatření nabývá účinnosti dnem 10. září 2020.
Mgr. Andrea Větrovská
místopředsedkyně okresního soudu

