ČR - OKRESNÍ SOUD V PŘÍBRAMI
Milínská 167, 261 28 Příbram III
tel.: 318 650 111, fax: 257 005 062, e-mail: podatelna@osoud.pbr.justice.cz, IDDS: gdqabw6

Opatření
předsedy Okresního soudu v Příbrami
ve vztahu k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření
onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2
V návaznosti na usnesení vlády České republiky ze dne 30.9.2020 č. 958 o přijetí krizového
opatření k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19
způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2 vydávám toto opatření.
I.
1. Do budovy Okresního soudu v Příbrami je pro veřejnost vhodné vstupovat pouze
v nezbytných případech (soudní jednání apod.) a upřednostňovat písemný, elektronický či
telefonický kontakt před osobní návštěvou (v zájmu ochrany zdraví jak osob z řad
veřejnosti, tak i soudních zaměstnanců a soudců).
2. U vchodu do budovy Okresního soudu v Příbrami je umístěn prostředek k desinfekci rukou,
sloužící soudcům, zaměstnancům soudu a osobám, kterým byl umožněn vstup do budovy
Okresního soudu v Příbrami.
3. Do budovy Okresního soudu v Příbrami bude z veřejnosti počínaje dnem 19. října 2020 od
7:00 hodin umožněn vstup pouze osobám, které:
a) nevykazují zjevné projevy respiračního onemocnění,
b) používají ochranu dýchacích cest (nos a ústa zakryté respirátorem, rouškou, ústenkou,
šátkem, šálou nebo jiným vhodným prostředkem, který brání šíření kapének během
dýchání či mluvení).
c) Použití ochranného štítu nenahrazuje respirátor, roušku, ústenku, šátek, šál nebo jiný
prostředek ochrany dýchacích cest.
d) v případě kontroly bezdotykovým teploměrem měly naměřenou tělesnou teplotu nejvýše
37 °C,
e) tímto nejsou dotčena oprávnění Justiční stráže neumožnit vstup do soudní budovy
osobám představujícím bezpečnostní riziko.
3) Neumožní-li příslušník Justiční stráže vstup do budovy Okresního soudu v Příbrami osobě,
která byla předvolána k jednání, hlavnímu líčení, veřejnému zasedání nebo jinému úkonu,
oznámí to neprodleně příslušnému předsedovi senátu nebo samosoudci anebo vedoucí
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příslušné soudní kanceláře; o tom učiní vyrozuměná osoba záznam do spisu.
4) Úkony podle bodu I/2) provádí příslušníci Justiční stráže, kteří vykonávají službu v budově
Okresního soudu v Příbrami, v mimopracovní době pak soudce nebo jím pověřená osoba.
5) Neumožní-li příslušník Justiční stráže vstup osobě, která hodlá vstoupit do podatelny,
pokladny nebo infocentra nebo která hodlá nahlédnout do spisu, oznámí to neprodleně
vedoucí podatelny, pokladní, pracovnici infocentra, popřípadě příslušné vedoucí kanceláře,
která o tom učiní záznam do spisu spolu s uvedením důvodu, proč k nahlédnutí do spisu
nedošlo.
II.
1) Povinnost používat ochranu dýchacích cest se vztahuje i na zaměstnance a soudce Okresního

soudu v Příbrami ve všech prostorách soudu.

2) Výjimku z povinnosti používání ochrany dýchacích cest (respirátorem, rouškou, ústenkou,

šátkem, šálou nebo jiným ochranným prostředkem, který brání šíření kapének během dýchání
či mluvení) mají soudci, přísedící, zapisovatelky resp. protokolující úřednice, státní zástupci,
obvinění a jejich obhájci a další účastníci trestních řízení, účastníci civilních řízení v prostorách
jednacích síní.

3) Mezi osobami, které jsou v jednacích síních přítomny pouze jako veřejnost, musí být

zachován rozestup nejméně 2 metry. Budou-li všechna místa pro veřejnost v jednací síni
tímto způsobem obsazena, musí být přístup do jednací síně omezen; přednost dostanou
především osoby, které označí strany (účastníci řízení), jinak určí tyto osoby předseda senátu
/ samosoudce.

4) O dodržování požadavků uvedených v odstavcích 1 – 3 dbá při projednávání a rozhodování

věcí předseda senátu nebo samosoudce, který provádí v jednací síni úkon za přítomnosti
veřejnosti.

5) Výjimku z povinnosti používání ochrany dýchacích cest (respirátorem, rouškou, ústenkou,

šátkem, šálou nebo jiným ochranným prostředkem, který brání šíření kapének během dýchání
či mluvení) mají zaměstnanci a soudci v kancelářích, které jim byly přiděleny k výkonu své
činnosti, pokud nepřicházejí do kontaktu s veřejností.

6) Upřednostňuje se provádět hlavní líčení, veřejná zasedání, vazební zasedání, ústní jednání,

zhlédnutí a jiné úkony soudu konané s osobami v zařízeních umožňujících provedení úkonu
prostřednictvím videokonferencí (věznice, Policie ČR, psychiatrické nemocnice atd.), formou
videokonference, a to včetně veřejných zasedání o podmíněném propuštění.

7) Porady, schůze, semináře přednášky a jiné podobné akce se v budově Okresního soud

v Příbrami zakazují, to neplatí pro služby poskytované podatelnou, veřejné projednávání věcí,
výkon práce soudců a zaměstnanců soudu a porady soudních senátů.
III.

1) Služby Infocentra Okresního soudu v Příbrami budou poskytovány pouze telefonicky nebo
elektronicky.
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2) Pokladna soudu je pro veřejnost zcela uzavřena. Veškeré platby lze provést jen
bezhotovostním bankovním převodem.
3) Podatelna Okresního soudu v Příbrami přijímá podání podaná osobně pouze v pondělí a ve
středu, a to vždy v době od 8:00 – 11:00 hodin a od 13:00 hodin do 15:00 hodin.
4) Mimo dobu uvedenou v bodě 2) lze osobně učinit podání jeho vložením do schránky
umístěné ve vestibulu hlavního vchodu do budovy soudu, nebude však potvrzováno jeho
přijetí; schránka bude vybírána 2 x denně (ve 12:00 a 30 minut před skončením pracovní
doby). Osobě, která bude vyžadovat potvrzení písemného podání, bude toto vydáno na
výslovnou žádost učiněnou příslušníku justiční stráže, denně vždy od 14:00 do 14:15 hodin.
5) Podání učiněná elektronicky nebo poštou přijímá podatelna po celou pracovní dobu soudu.
6) Nahlížení do spisu je možné oprávněné osobě povolit jen výjimečně a se souhlasem
předsedy senátu (samosoudce), odůvodňují-li to okolnosti případu. Nahlížení lze povolit na
dobu nejvýše 30 minut.
Toto opatření nabývá účinnosti dnem 19. října 20200 a zároveň se ruší Opatření předsedy
Okresního soudu v Příbrami ze dne 9.10.2020 2 Spr 773/2020.

V Příbrami dne 16. října 2020
Mgr. Miloslav Boudník
předseda Okresního soudu v Příbrami

