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Spisová značka : 17 Spr 130/2021
Opatření předsedkyně Okresního soudu v Třebíči č. 1/2021
o obnovení úředních hodin a dalších činností soudu

V souladu s Mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví ze dne 26. 2. 2021 č.j.
MZDR15757/2020-45/MIN/KAN vydávám následující opatření:
1. Do budovy Okresního soudu v Třebíči bude umožněn vstup pouze osobám, které
nevykazují známky respiračního onemocnění a které budou mít nasazen prostředek
ochrany dýchacích cest (respirátor, roušku). Použití ochranného štítu nenahrazuje
respirátor, roušku. Ochranný prostředek dýchacích cest je třeba mít nasazen po celou
dobu přítomnosti v budově.
2. Osoby, jimž bude umožněn vstup do budovy Okresního soudu v Třebíči, jsou povinny
chovat se ohleduplně ke svému okolí tak, aby snížily riziko přenosu jakékoliv případné
infekční nemoci na minimum.
3. Všichni zaměstnanci soudu a dalších institucí, sídlících v budově soudu (dále jen
zaměstnanci) a soudci, pohybující se v budově Okresního soudu v Třebíči musí po
celou dobu své přítomnosti používat prostředek ochrany dýchacích cest (respirátor,
roušku). Použití ochranného štítu nenahrazuje respirátor, roušku. Toto neplatí, pokud
zaměstnanec nebo soudce má samostatnou kancelář nebo ve společné kanceláři je ve
vzdálenosti aspoň 2 metry od dalšího zaměstnance nebo soudce.
4. V prostorách infocentra, podatelny a pokladny musí mít všichni zaměstnanci, soudci a
zástupci veřejnosti nasazen prostředek ochrany dýchacích cest (respirátor, roušku). Za
dodržování bezpečnostních opatření a doporučení okresního soudu zodpovídá
v takovém případě osoba poskytující služby infocentra, podatelny a pokladny.
5. Při projednávání a rozhodování věcí v jednacích síních u Okresního soudu v Třebíči je
postupováno v souladu s mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví ze dne 26.
2. 2021. V jednacích síních se zákaz pohybu a pobytu bez ochrany dýchacích cest
nevztahuje na soudce, přísedící, státní zástupce, obviněné a jejich obhájce, účastníky
soudních řízení a jejich zástupce, svědky, znalce, tlumočníky a další osoby, o kterých
tak rozhodne soud – zapisovatelky a protokolující úřednice, pokud předseda senátu nebo
samosoudce nerozhodne jinak např. s ohledem na prostorové podmínky v jednací síni,
počet účastníků a podobně. O účasti veřejnosti v jednací síni rozhoduje předseda
senátu.
6. V zájmu ochrany zdraví veřejnosti a soudních osob stanovuji, že:
a) v podatelně může být přítomna pouze jedna osoba z řad veřejnosti
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b) nahlížet do spisu v prostorách informačního centra lze pouze jednotlivě, po
předchozím objednání. Doporučená maximální doba nahlížení do spisu činí 30
minut
c) zakazuje se půjčování advokátních talárů
Toto opatření nabývá účinnosti dne 1. března 2021 a trvá do odvolání
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předsedkyně Okresního soudu v Třebíči

