30 Spr 356/2020

OKRESNÍ SOUD PRAHA – ZÁPAD
Karmelitská 19, 118 19 Praha 1
tel.: 257 199 244, fax: 257 533 487, e-mail: podatelna@osoud.phaz.justice.cz, IDDS: q6zabw2

Opatření
předsedkyně Okresního soudu Praha-západ ze dne 20. 10. 2020 o činnosti Okresního soudu
Praha –západ při ochraně osob a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění
COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2 od 21.10.2020
I.
1) Objekt Okresního soudu Praha-západ v Praze, Karmelitská 19, se počínaje dnem 21. 10.
2020, 07:00 hodin uzavírá pro veřejnost, není-li dále stanoveno jinak.
2) Do objektu Okresního soudu Praha-západ bude počínaje dnem 21. 10. 2020 od 07.00 hodin
umožněn vstup pouze osobě, která:
a) předloží předvolání k úkonu na příslušný den, ledaže byl úkon již odročen, dále osobě, která
je objednána k nahlížení do spisu ; nebude-li mít vstupující k dispozici předvolání k jednání,
bude mu umožněn vstup do budovy až po ověření u příslušného předsedy senátu, že je účast
dané osoby k jednání nezbytná;
b) je vybavena respirátorem , ústní rouškou, ústenkou, šátkem , šálem nebo jiným prostředkem
ochrany dýchacích cest, který brání šíření kapének( dále jen „rouškou“), a zaváže se takovou
ochranu řádně používat v době svého pobytu v objektu Okresního soudu Praha-západ
s výjimkou případů stanovených v tomto Opatření, v nichž se používání roušky nevyžaduje
c) kontrolou provedenou bezdotykovým teploměrem neměla naměřenou tělesnou teplotu vyšší
než 37,5 stupňů C
d) použila prostředek k desinfekci rukou umístěný na chodbě před vstupem do budovy
3) Do objektu Okresního soudu Praha-západ bude počínaje dnem 21. 10. 2020 od 07.00 hodin
umožněn vstup také osobě, o níž to stanoví předseda, místopředsedové, ředitelka správy či
bezpečnostní ředitelka Okresního soudu Praha-západ. Ustanovení odstavce 2) písm. b) až d)
zde platí obdobně.
4) Ustanovení odstavce 2) se použije u každé předvolané osoby, tedy také tehdy, je-li
předvolaná osoba státním zástupcem, obhájcem nebo zmocněncem.
5) Příslušníci Justiční stráže, kteří vykonávají službu v budově Okresního soudu Praha-západ,
poskytují informace o podmínkách, za nichž lze veřejnosti umožnit vstup do objektu
Okresního soudu Praha-západ a za nichž může veřejnost v objektu Okresního soudu Prahazápad pobývat.
II.
1) Úkony podle bodu I odst. 2- 4)provádějí příslušníci Justiční stráže, kteří vykonávají službu
v budově Okresního soudu Praha-západ. Neumožní-li vstup osobě, která byla předvolána
k úkonu, oznámí to neprodleně příslušnému předsedovi senátu/ samosoudci nebo vedoucí
příslušné soudní kanceláře či rejstříkové vedoucí. Vyrozuměná osoba o tomto učiní záznam
do spisu.
2) Na chodbě před vstupem do budovy je umístěn prostředek na dezinfekce rukou, který je
určen pro všechny zaměstnance soudu a další osoby, které vstupují do objektu Okresního
soudu Praha-západ.
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III.
1) Podatelna Okresního soudu Praha-západ přijímá pouze podání dodaná poštou nebo učiněná
elektronicky. Osobní doručení je možné pouze prostřednictvím justiční stráže, která
písemnost převezme před vstupem do objektu soudu, bezodkladně předá podatelně a
případně předá zpět potvrzení o přijetí.
2) Služby infocentra Okresního soudu Praha-západ budou poskytovány telefonicky nebo
elektronicky po celou dobu úředních hodin stanovených rozvrhem práce.
3) Nahlížet do spisu v informačním centru Okresního soudu Praha-západ je možné v pondělí
a středu od 9 hod do 11 30 hod a od 13 hod do 15, 30 hod.
4) Nahlížení do spisu je možné na základě předchozího objednání, maximální doba pro
nahlížení je stanovena na 45 minut. Nahlížet do spisu smí vždy pouze 1 osoba. Osoba, která
bude do spisu nahlížet, je povinna před zahájením této činnosti provést desinfekci svých
rukou a při manipulaci se spisem používat po celou dobu jednorázové rukavice.
5) Bude-li nahlížení do spisu povoleno, postupuje se podle bodu I odst. 2 písm. b) až d).
6) Neumožní-li příslušníci Justiční stráže vstup do objektu osobě, která hodlá nahlédnout do
spisu, oznámí to neprodleně příslušnému zaměstnanci infocentra, který o tom provede
úřední záznam s uvedením důvodu a zajistí uložení záznamu do příslušného spisu.
IV.
1) Na chodbách nebo v jiných prostorách Okresního soudu Praha-západ, v nichž neprobíhá
projednávání a rozhodování věcí, je každý z veřejnosti povinen používat roušku.
2) Na chodbách nebo v jiných prostorách Okresního soudu Praha-západ, v nichž neprobíhá
projednávání a rozhodování věcí, je každý z veřejnosti povinen dodržovat vzájemný odstup
nejméně 2 m.
3)Splnění požadavků dle odst.1a2 zajišťují příslušníci Justiční stráže.
V.
Soudní osoby jsou povinny na chodbách a v jiných prostorách, v nichž neprobíhá projednávání
a rozhodování věcí, a do nichž má přístup veřejnost, používat roušku při jednání s osobami u
veřejnosti, ledaže jsou mezi nimi umístěny plexisklové rámové štíty.
VI.
1) Při projednávání a rozhodování věcí v jednacích síních u Okresního soudu v Praze –západ
musí být zajištěno, aby mezi místy určenými pro soudce, přísedící, zapisovatelky,
protokolující úřednice a další osoby ze soudu( dále jen „ soudní osoby“) na straně jedné a
místy určenými pro účastníky, zástupce účastníků, státní zástupce, obhájce a další osoby
přítomné u soudu ( dále jen“ osoby z veřejnosti“ ) na straně druhé byl rozestup nejméně 1,5
m.
2) V jednacích síních vymezených v bodě VI. odst.1. se při projednávání a rozhodování věcí
nevyžaduje používání roušek, nestanoví-li předseda senátu/samosoudce/jinak.
3) Při projednávání a rozhodování věcí v jednacích síních, kde není možné dodržet vzdálenost
mezi soudními osobami a osobami z veřejnosti dle odst.1. rozhoduje o používání roušek
předseda senátu/ samosoudce.
4) O dodržování požadavků uvedených v bodě VI. odst.1) až 3) dbá při projednávání a
rozhodování věcí předseda senátu / samosoudce, který provádí v jednací síni úkon za
přítomnosti z veřejnosti.
VI.
Zjistí-li se, že osoba z veřejnosti porušila povinnost používat roušku uloženou tímto
Opatřením či nedodržuje rozestupy stanovené tímto Opatřením a že ani přes upozornění tuto

30 Spr 356/2020
povinnost nehodlá plnit, bude tato osoba ihned vykázána z objektu Okresního soudu Prahazápad ; v případě potřeby provede vykázání příslušník Justiční stráže.
VIII.
Dezinfekce ploch v jednacích síních, v nichž proběhlo projednávání a rozhodování věcí, bude
prováděna nejméně jednou denně.
IX.
Zrušuje se Opatření předsedkyně Okresního soudu Praha-západ ze dne 31.8.2020 o činnosti
Okresního soudu Praha-západ při ochraně osob a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření
onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2 od 1.9.2020 ve znění
změny ze dne 5.10.2020 a 11.10.2020 pod 30 Spr 312/2020.
X.
Toto opatření nabývá účinnosti dnem 21.10.2020.
JUDr. Dana Smitková
předsedkyně Okresního soudu Praha-západ

