Poučení osob vstupujících do budovy
soudu
1. Pro veřejnost je povolen vstup do budovy soudu pouze hlavním vchodem z
ulice DIMITROVOVA. Ten je v pracovní době zajištěn službou justiční stráže.
2. Přístup na soudní dvůr je zajištěn branou z ulice Lázeňská. V pracovní i
mimopracovní době je brána uzamčena. Zamykání a odemykání brány
zajišťuje justiční stráž.
3. Vstup do objektu okresního soudu se nepovoluje zejména osobám
podnapilým, nebo osobám, u kterých je důvodné podezření, že by mohly
ohrozit zdraví a život osob, způsobit škodu nebo jinak narušovat pořádek a
bezpečnost.
Zaměstnanci soudu jsou povinni na pohyb těchto osob v objektu soudu
upozornit justiční stráž, která zjedná nápravu.
4. Osobám je zakázáno vnášet do objektu soudu zbraně, střelivo a výbušniny s
výjimkou příslušníků PČR , vězeňské a justiční stráže ve službě. Při porušení
tohoto zákazu, zabrání justiční stráž vstupu do objektu soudu. Vstup však lze
zajistit po odložení těchto věci ve služebně justiční stráže.
5. Do budovy okresního soudu je zakázáno vnášet bicykly, nadměrná zavazadla
a vodit domácí zvířata.
Návštěvy (pracovní i soukromé) se hlásí justiční stráži, která uvědomí
příslušného pracovníka.
Režim návštěv k vedoucím pracovníkům se řídí jejich pokyny. Doprovod
návštěvy předsedy a místopředsedy okresního soudu zajišťuje po dohodě
justiční stráž.
6. V budově okresního soudu se zakazuje kouřit. Výjimku tvoří kanceláře, kde
kouření nejsou vystaveni nekuřáci (§4 zák.č.37/89Sb. o ochraně před
alkoholismem a jinými toxikomániemi).

Justiční stráž při výkonu služby plní tyto povinnosti:
1. Zajišťuje pořádek a bezpečnost v budově soudu, jakož i jiných místech
činnosti soudu.
2. Zajišťuje bezpečnost zaměstnanců soudu a jejich ochranu zejména před
fyzickými útoky, střeží budovu soudu v době, kdy je přístupná veřejnosti, v
případě potřeby i mimopracovní době, ve dnech pracovního volna nebo
pracovního klidu.
3. Požaduje v závažných případech narušení pořádku a bezpečnosti zásah
příslušných orgánů PČR.
4. Nevpustí do budovy soudu osobu, u níž se dotazem, technickými prostředky
nebo jinak přesvědčí, že má u sebe střelnou zbraň nebo jiný předmět
ohrožující život nebo zdraví osob, informuje o této skutečnosti předsedu soudu
a jedná-li se o osobu předvolanou k soudnímu jednání, též předsedu senátu,
dále se řídí jejich pokyny.
5. Při zajišťování bezpečnosti spolupracuje s příslušníky vězeňské stráže při
předvádění osob ve výkonu vazby a výkonu trestu odnětí svobody v budově
soudu.
6. V případě nutnosti informuje účastníky soudního řízení a další osoby o
umístění jednacích síní a kanceláří, jakož i o požadavcích na zachování
důstojnosti soudního jednání.
7. Neposkytuje osobám (zejména po telefonu) informace o objektu soudu,
pobytu a pohybu vedoucích pracovníků a jiná podobná sdělení.

Na pokyn předsedy soudu justiční stráž zejména:
1. Zabraňuje vstupu nepovolaných osob do určených místností nebo jiných
prostor soudu (míst výkonu a správy soudnictví) a provádí jejich vyklizení.
2. Zabezpečuje transport vyšších peněžních částek nebo soudních depozit.
3. Zajišťuje doručování písemností, jejichž doručování poštou, prostřednictvím
PČR i orgánů obce bylo bezvýsledné nebo nemožné.
4. Pomocí detekčního rámu provádí kontrolu vstupujících osob a pomocí ručního
detektoru kovu a pohledem kontrolu VŠECH jejich příručních zavazadel.

Na pokyn předsedy senátu justiční stráž zejména:
1. Realizuje rozhodnutí o vykázání konkrétních osob z jednacích síní nebo jiného
místa činnosti soudu,jakož i o vyklizení takových prostor.
2. Chrání úřední i jiné osoby přítomné v jednací síni nebo jiném místě činnosti
soudu před fyzickými útoky.

3. Vykonává pořádkovou službu při vstupu do jednací síně, pokud bylo
rozhodnuto o vyloučení veřejnosti nebo bylo přijato opatření proti přeplňování
jednací síně.
4. Poskytuje doprovod a chrání před fyzickými útoky zaměstnance soudu při
jejich služebních úkonech mimo budovu soudu, takovými úkony se rozumí
zejména:




realizace rozhodnutí soudu o odnětí nezletilého dítěte
služební úkony prováděné soudním vykonavatelem
převážení věcí při dražbě

5. Provádí další činnost sledující zajištění klidu a pořádku v jednacích síních
nebo jiných místech činnosti soudu, bezpečnosti přítomných osob a
nerušeného průběhu jednání.
6. Samostatně může příslušník justiční stráže provést služební zákrok v souladu
se zákonem v jednací síni nebo jiném místě činnosti soudu jen tehdy, pokud
takový zákrok nesnese odkladu, anebo oprávněná osoba k němu nemůže dát
pokyn.

