30 SPR 248 /2020

OKRESNÍ SOUD PRAHA – ZÁPAD
Karmelitská 19, 118 19 Praha 1
tel.: 257 199 244, fax: 257 005 061, e-mail: podatelna@osoud.phaz.justice.cz, IDDS: q6zabw2

V Praze dne 30. 6. 2020

Opatření
předsedkyně Okresního soudu Praha-západ ze dne 30. 6. 2020
o činnosti Okresního soudu Praha-západ po skončení nouzového stavu,
vyhlášeného vládou České republiky ze dne 12. 3. 2020 pod č. 69/2020 Sb., a
po zrušení mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 9.4.2020
č.j. MZDR 15757/2020-3/MIN/KAN a při obnovování běžného provozu
soudu
I.
1) Do objektu Okresního soudu Praha-západ bude z veřejnosti počínaje dnem 1. 7. 2020 od

7, 00 hod umožněn vstup osobě, která :
a) nevykazuje zjevné projevy respiračního onemocnění
b) podrobí se kontrole provedené bezdotykovým teploměrem, přičemž naměřená teplota nesmí
být vyšší než 37,00 stupňů C.
c)je vybavena respirátorem, rouškou, ústenkou, či jiným prostředkem ochrany dýchacích cest a
zaváže se takovou ochranu používat po celou dobu svého pobytu v objektu Okresního soudu
Praha-západ v případech stanovených tímto Opatřením.
d) použila prostředek k desinfekci rukou umístěný na chodbě před vstupem do budovy .
2) Úkony podle bodu 1) provádějí příslušníci Justiční stráže, kteří vykonávají službu v objektu
Okresního soudu Praha-západ, kontrolu bezdotykovým teploměrem provádí pouze u osob, které
vykazují zjevné znaky respiračního onemocnění.
3)Neumožní-li příslušníci Justiční stráže vstup do objektu osobě, která byla předvolána k jednání,
hlavnímu líčení, veřejnému zasedání nebo jinému úkonu, oznámí to neprodleně příslušnému
samosoudci/předsedovi senátu, vedoucí soudní kanceláře či rejstříkové vedoucí, vyrozuměná
osoba o tomto učiní záznam do procesního spisu.

4) Na chodbě před vstupem do budovy je umístěn prostředek na dezinfekce rukou( gel,
sprej apod.),který je určen pro soudce, zaměstnance soudu a další osoby, které vstupují do
objektu Okresního soudu Praha-západ.
II.
1) Podatelna , pokladna a infocentrum Okresního soudu Praha-západ poskytují své služby po
celou dobu určenou rozvrhem práce pro styk s veřejností.
2) Neumožní-li příslušníci Justiční stráže dle bodu I odst.1. vstup do objektu osobě, která
hodlá vstoupit do podatelny, pokladny nebo infocentra, oznámí to příslušné zaměstnankyni
podatelny, pokladny nebo infocentra .
III.
1) Nahlédnout do spisu lze po celou dobu určenou rozvrhem práce pro styk veřejnosti
s informačním centrem , a to zpravidla po předchozím objednání provedeném
telefonicky nebo elektronicky.
2) V prostorách , v nichž probíhá nahlížení do spisu, je každý povinen používat roušku či
jinou ochranu dýchacích cest.
IV.
1) 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 1, 5 m .
2) Na chodbách nebo v jiných prostorách Okresního soudu Praha-západ, v nichž
neprobíhá projednávání a rozhodování věcí, je vyvěšeno písemné upozornění, v němž je
veřejnost požádána, aby po celou dobu pobytu v těchto prostorách byl dodržován
vzájemný odstup nejméně 1,5 m.
3) Je-li zřejmé, že na chodbách nebo v jiných prostorách , v nichž neprobíhá projednávání a
rozhodování věcí , se shromáždí veřejnost v takovém počtu, že nebude dobře možné
splnit požadavek podle odst .1, jsou přítomní povinni používat roušku či jinou ochranu
dýchacích cest.
V.
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) Mezi místy určenými pro jednotlivé soudní osoby je třeba stanovit rozestup nejméně 1,5m,
je-li to možné.
3) Nelze-li dodržet vzdálenosti dle odst.1, 2 jsou přítomní povinni používat roušku či jinou
ochranu dýchacích cest.
4) Mezi místy určenými pro jednotlivé osoby z veřejnosti je třeba stanovit rozestup nejméně
1,5 m, je-li to možné, není-li to dobře možné, jsou osoby z veřejnosti povinni používat
roušku či jinou ochranu dýchacích cest.
5) O dodržování opatření podle bodů V. dbá předseda senátu nebo samosoudce, který provádí
v jednací síni nebo v jiných prostorách úkon za přítomnosti osob z veřejnosti.
VI.
Zjistí-li se, že osoba z veřejnosti porušila povinnost používat roušku uloženou tímto
opatřením a že ani přes upozornění tuto povinnost nehodlá plnit , bude tato osoba ihned
vykázána z objektu Okresního soudu Praha-západ ; v případě potřeby provede vykázání
příslušník Justiční stráže.
VII.
Dezinfekce ploch v jednacích síních bude prováděn nejméně jednou denně.
VIII.
Zrušuje se Opatření předsedkyně Okresního soudu Praha-západ ze dne 27.5.2020 o činnosti
Okresního soudu Praha-západ po skončení nouzového stavu vyhlášeného vládou České
republiky dne 12.3.2020 pod č.69/2020 Sb. a po zrušení mimořádného opatření
Ministerstva zdravotnictví ze dne 9.4.2020 č.j. MZDR 15757/2020-3/MIN/KAN a při
obnovování běžného provozu soudu pod 30 Spr 210/2020
IX.
Toto opatření nabývá účinnosti dnem 1.7.2020.

JUDr. Dana Smitková
předsedkyně Okresního soudu Praha-západ

