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OBVODNÍ SOUD PRO PRAHU 3
Jagellonská 1734/5, 130 05 Praha 3,
tel.: 221 477 311(803), fax: 221 477 243, e-mail: podatelna@osoud.pha3.justice.cz, IDDS: 5thab2j

Opatření
předsedy Obvodního soudu pro Prahu 3
V návaznosti na mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 6. 4. 2021 č. j. MZDR
15757/2020-47/MIN/KAN vydávám toto opatření:
I.
Doporučuje se, aby účastníci řízení a další osoby obracející se na soud upřednostňovali možnost
telefonické nebo písemné komunikace a bezhotovostního platebního styku.
II.
Vstup do objektů Obvodního soudu pro Prahu 3 je umožňován pouze osobám, které
 mají dýchací cesty chráněny způsobem stanoveným příslušnými orgány
 nebudou trpět zjevným respiračním onemocněním a nejsou si vědomy, že by trpěly nějakým
infekčním onemocněním, a podrobí se případné namátkové kontrole teploty bezdotykovým
teploměrem,
 použijí desinfekční prostředek rukou umístěný ve vestibulu
III.
1. Všechny osoby jsou povinny stanovenou ochranu dýchacích cest využívat po celou dobu
pobytu a pohybu v objektech Obvodního soudu pro Prahu 3. Toto se nevztahuje na soudce,
přísedící, státní zástupce, obviněné a jejich obhájce, účastníky civilních soudních řízení a jejich
zástupce, svědky, znalce, tlumočníky a další osoby, o kterých tak rozhodne soud, a to v místě
a době soudního řízení.
2. Ve veřejných prostorách je vhodné zachovávat odstupy mezi osobami nejméně 2 metry.
3. V prostorách mezi podatelnou a informačním centrem (v čekárně) mohou být najednou
přítomny nejvýše 2 osoby.
4. Služby infocentra soudu jsou poskytovány především telefonicky nebo elektronicky.
5. Nahlížení do soudních spisů bude veřejnosti umožněno po předchozím telefonickém
objednání.
6. Do pokladny lze vstupovat pouze jednotlivě.
7. Komunikace soudních oddělení s veřejností je možná pouze prostřednictvím e-mailu nebo
telefonicky, veřejnost nemá do soudních oddělení přístup.
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IV.
1. Podmínky pro vstup veřejnosti do budovy soudu a pro pohyb v ní podle článku II. a III. bod
1. až 3. a 5. až 7. kontrolují a na realizaci jejich dodržení se podílejí příslušníci Justiční stráže,
kteří vykonávají službu v objektu soudu.
2. Neumožní-li příslušníci Justiční stráže vstup do objektů některým osobám, oznámí to
neprodleně příslušnému soudci, případně vedoucí kanceláře či jiné oprávněné osobě.
V.
1. Zrušuje se opatření předsedy Obvodního soudu pro Prahu 3 ze dne 1. 3. 2021 sp. zn. 50 Spr
257/2021.
2. Toto opatření nabývá účinnosti dne 16. 4. 2021.

Praha 15. dubna 2021
Mgr. Radek Mařík
předseda soudu

