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OKRESNÍ SOUD V SEMILECH
Nádražní 25, 513 01 Semily,

Opatření a Pokyn Justiční stráži Okresního soudu v Semilech
ze dne 21. října 2021
Předsedkyně Okresního soudu v Semilech vzhledem k aktuálnímu vývoji epidemiologické situace
související s narůstajícím počtem onemocnění COVID-19, v zájmu omezení šíření této nákazy
a zachování zdraví občanů (účastníků řízení, právních zástupců, znalců, tlumočníků, svědků),
zaměstnanců Okresního soudu v Semilech a Okresního státního zastupitelství v Semilech, vydává
následující Opatření a Pokyn Justiční stráži Okresního soudu v Semilech.
Opatření předsedkyně soudu ze dne 15. 2. 2021, Spr 143/2021 a ze dne 25. 2. 2021,
Spr 183/2021 se ruší a nahrazují takto:
Všechny osoby vstupující do budovy Okresního soudu v Semilech jsou povinny chovat
se ohleduplně tak, aby snížily na minimum riziko přenosu jakékoliv infekční nemoci a zejména
možné šíření virové nákazy COVID-19, zejména dodržovat hygienické návyky a dodržovat
minimální odstup 1,5 metru od další osoby. Dodržování rozestupů v budově soudu bude justiční
stráž průběžně kontrolovat, zejména v prostorách před jednacími síněmi.
U každé osoby vstupující do soudní budovy bude před vstupem k bezpečnostnímu rámu
požadováno zahalení nosu a úst respirátorem nebo obdobným prostředkem (vždy
bez výdechového ventilu) naplňujícím minimálně všechny technické podmínky a požadavky
(pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 94% dle příslušných norem (např. FFP2, KN 95).
Pokud osoba odmítne použít ochranný respirátor, nebude vpuštěna. Jde-li o účastníka řízení,
který má předvolání k jednání, oznámí justiční stráž neprodleně tuto skutečnost předsedovi senátu,
který jednání nařídil.
Všem osobám vstupujícím a pobývajícím ve veřejných prostorách budovy Okresního soudu
v Semilech (včetně soudců a zaměstnanců soudu) se zakazuje pohyb v těchto prostorách
bez ochranných prostředků dýchacích cest (respirátory). Tento zákaz se nevztahuje na:
-

děti, které dosud nezahájily povinnou školní docházku,

-

osoby s poruchou intelektu, s poruchou autistického spektra a kognitivní poruchou, nebo
se závažnou alterací duševního stavu, jejichž mentální schopnosti čí aktuální duševní stav
neumožňují dodržování tohoto zákazu,

-

zaměstnance a osoby v obdobném postavení po dobu, kdy vykonávají práci na jednom
místě bez přítomnosti jiné osoby,

-

osoby přímo zúčastněné u hlavního líčení nebo jednání v jednací síni, o kterých tak
rozhodne příslušný soudce (soudce, přísedící, státní zástupce, obvinění a jejich obhájci,
účastníci civilního řízení a jejich zástupci, svědci, znalci, tlumočníci a další osoby),

-

osoby, které nemohou mít ze závažných zdravotních důvodů nasazen ochranný prostředek
dýchacích cest, a jsou schopny tuto skutečnost prokázat lékařským potvrzením; tyto osoby
jsou však povinny mít nasazen jiný ochranný prostředek dýchacích cest, který je v lékařském
potvrzení specifikován, vyjma případů, kdy je v lékařském potvrzení výslovně uvedeno,
že dotyčná osoba nemůže mít nasazen jakýkoli ochranný prostředek dýchacích cest.
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Doporučuje se:
-

nadále dodržovat zvýšená epidemiologická opatření (u vstupu do objektu soudu použít
desinfekci na ruce, časté mytí rukou, nosit si vlastní psací potřeby),

-

používat i jiné ochranné prostředky než respirátor z preventivních důvodů i v jiných
případech,

-

dodržovat bezpečnou vzdálenost mezi osobami ve veřejných prostorách včetně jednacích
síní (min. 1,5 metru),

-

mezi jednotlivými úkony soudu ponechat časové mezery, větrat jednací síně mezi
jednáními,

-

zajistit rozsazení osob v jednacích síních tak, aby vzdálenost mezi nimi byla alespoň
1,5 metru (pokud to jednací síň umožňuje),

-

v zájmu zajištění plnění tohoto opatření je předseda senátu a samosoudce oprávněn
rozhodnout o nestandardním rozmístění osob v jednací síni,

-

předvolávat k jednáním osoby, zejména svědky postupně a na konkrétní dobu, aby bylo
zamezeno shromažďování lidí před jednacími síněmi a na chodbách soudu.

K nahlížení do spisu je nutné předem předjednat termín s vedoucí příslušné kanceláře.
Na Okresní soud v Semilech se může veřejnost obrátit jinými způsoby, než osobně,
konkrétně:
Telefonicky: 481 652 111
e-mailem: podatelna@osoud.sem.justice.cz
datovou schránkou: jxkabkp
poštou na adresu: Okresní soud v Semilech, Nádražní 25, 513 01 Semily
faxem: 481 652 177
Děkuji za pochopení.
Toto opatření je účinné od 25. 10. 2021 od 7:00 hodin a platí do doby případné změny či odvolání.
Semily 21. 10. 2021

Mgr. Vladimíra Paroulková
předsedkyně okresního soudu

