50 Spr 1093/2020

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
K provedení usnesení vlády České republiky ze dne 21. října 2020 č. 1080, o přijetí krizového
opatření, vydávám toto opatření:
I.
1) Obvodní soud pro Prahu 3 (dále jen „soud“) vykonává počínaje dnešním dnem činnosti pro
veřejnost v omezeném rozsahu.
2) Do objektu soudu bude umožněn vstup pouze osobě, která předloží předvolání k úkonu na
příslušný den (nejdříve 15 minut před zahájením úkonu) či prokáže jiný vážný důvod návštěvy
soudu a která nebude trpět zjevným respiračním onemocněním a podrobí se případné namátkové
kontrole bezdotykovým teploměrem.
II.
1) Do veřejných a společných prostor soudu je možné vstupovat a v nich se vyskytovat pouze za
použití ochrany dýchacích cest (roušku, respirátor, šátek, šálu nebo jinou tkaninu zabraňující
šíření kapének během dýchání či mluvení). 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 výhradně písemně, telefonicky nebo elektronicky.
5) Nahlížení do soudních spisů bude veřejnosti umožněno pouze v neodkladných případech
(např. zákonné lhůty, nařízená jednání apod.) po předchozím telefonickém objednání a
odsouhlasení soudcem, a to v pracovních dnech pondělí a středa v době od 8.30 do 11. 00 hodin
a od 13.00 do 15.30 hodin. Nahlížet do spisu v prostorách informačního centra lze pouze
jednotlivě. Doporučená maximální doba nahlížení do spisů činí 60 minut, bude-li tato doba
překročena a bude-li toho třeba k provedení dezinfekce prostor informačního centra nebo
k zachování pořadí dalších objednaných osob, je pracovnice informačního centra oprávněna
nahlížení do spisu ukončit.
6) Do soudních oddělení nemá veřejnost přístup. Komunikace soudních oddělení s veřejností je
možná pouze prostřednictvím e-mailu nebo telefonicky, a to v pracovních dnech pondělí a středa
v době od 8.30 do 11. 00 hodin a od 13.00 do 15.30 hodin.
7) Úřední hodiny pokladny soudu jsou v pracovních dnech pondělí a středa v době od 8.30 hod
do 11.00 hodin a od 13.00 do 15.30 hodin.
8) Zakazuje se půjčování advokátních talárů.

III.
1) Podmínky pro vstup veřejnosti do budovy soudu podle článků I. bod 2) a II. body 1) až 7)
kontrolují a na realizaci jejich dodržení se podílejí příslušníci místní jednotky 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.

III.
1) Zrušuje se opatření předsedy Obvodního soudu pro Prahu 3 ze dne 12. 10. 2020 sp. zn.
50 Spr 1064/2020.
2) Toto opatření nabývá účinnosti dnešního dne.
Praha 22. října 2020
Mgr. Radek Mařík
předseda soudu

