Okresní soud v Třebíči
 674 34 Třebíč, Bráfova 502
 tel.: 568-606 211, fax: 568-841 636
e-mail: podatelna@osoud.trb.justice.cz
datová schránka: besaeta
___________________________________________________________________________
Spisová značka : 17 Spr 237/2020
V Třebíči dne 28. 4. 2020
Opatření předsedkyně Okresního soudu v Třebíči č. 7/2020
o obnovení úředních hodin a dalších činností soudu

V souladu s Mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví ze dne 9. 4. 2020 č.j.
MZDR15757/2020-3/MIN/KAN a Doporučením Ministerstva spravedlnosti ze dne 17. 4.
2020, č.j. MSP-15/2020-SDJ-SP/5 vydávám následující opatření:
I.

II.

Úřední hodiny Okresního soudu v Třebíči pro styk s veřejností se stanovují
počínaje dnem 4. 5. 2020 takto:
Pondělí 7:30 – 11:00
12:00 - 13:00
Úterý
7:30 – 11:00
12:00 - 13:00
Středa
7:30 – 11:00
12:00 - 13:00
Čtvrtek 7:30 – 11:00
12:00 - 13:00
Pátek
7:30 – 11:00
12:00 - 13:00
V zájmu ochrany zdraví veřejnosti a soudních osob stanovuji, že:
1) do objektu bude umožněn vstup a přítomnost pouze osobě, která
a) používá ochrany dýchacích cest
b) předloží předvolání k úkonu na příslušný či prokáže jiný důvod
c) podrobí se kontrole bezdotykovým teploměrem, přičemž teplota nesmí
být naměřena vyšší než 37,5C
d) nebude trpět zjevným respiračním onemocněním
e) provede dezinfekci rukou při vstupu do budovy
Shora uvedené podmínky se použijí u každé předvolané osoby, tedy i u
státních zástupců, advokátů, svědků, znalců a dalších osob.
2) v podatelně může být přítomna jedna osoba
3) nahlížet do spisu v prostorách informačního centra lze pouze jednotlivě,
po předchozím objednání. Doporučená maximální doba nahlížení do spisu
činí 30 minut. Bude-li tato doba překročena a bude-li toho třeba
k provedení dezinfekce prostor informačního centra nebo k zachování
pořadí dalších objednaných osob, je pracovnice informačního centra
oprávněna nahlížení do spisu ukončit.
4) ve shora uvedených prostorách, na chodbách a ve všech dalších veřejnosti
přístupných prostorách soudu je třeba zachovat odstupy mezi osobami
nejméně 2 metry

5) veškeré platby se přijímají pouze bezkontaktně na účet Okresního soudu
v Třebíči. Výjimka platí pouze pro osoby nahlížející do spisy, které jsou
povinny uhradit kolek (za pořízení kopie, opisu a podobně)
6) zakazuje se půjčování advokátních talárů
III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

Na zajišťování dodržování shora uvedených pravidel se podílí příslušníci
Justiční stráže, kteří vykonávají službu v objektu soudu. Osoby vpouštějí do
objektu soudu maximálně 10 minut před stanoveným časem, na který se
měly tyto osoby dostavit.
Neumožní-li příslušníci Justiční stráže vstup do objektu některým osobám,
oznámí to neprodleně příslušnému soudci, popř. vedoucí příslušné soudní
kanceláře. Tímto nejsou dotčena oprávnění Justiční stráže umožnit vstup do
objektu soudu osobám, které představují bezpečnostní riziko.
U vstupu do jednací síně bude umístěna dezinfekce rukou, kterou mohou
použít kromě soudních osob také účastníci, jejich zástupci, státní zástupci a
další osoby, přítomné u jednání, hlavního líčení, veřejného zasedání či jiného
soudního úkonu.
Dezinfekce ploch v jednací síni, v níž proběhlo jednání, hlavní líčení, veřejné
zasedání nebo jiný soudní úkon (dále jen úkon), za přítomnosti osob z řad
veřejnosti, bude prováděna po každém úkonu, současně s vyvětráním
místnosti.
Bude prováděna pravidelná dezinfekce klik, tlačítek výtahů, zábradlí, WC a
dalších ploch v prostorách objektu soudu.
Předsedové senátů zajistí při realizaci úkonů soudu, aby byl minimalizován
bezprostřední kontakt osob přítomných v jednací síni. Účastníci a jejich
zástupci jsou povinni respektovat zasedací pořádek v jednací síni, určený
předsedou senátu, který dle možností zajistí co největší odstup přítomných
v jednací síni.
Předsedové senátů rozhodují o umožnění přítomnosti veřejnosti
v jednacích síních. V případě zájmu veřejnosti budou kontaktování příslušníky
Justiční stráže.
Soudci a zaměstnanci jsou povinni minimalizovat vzájemný osobní
kontakt na pracovišti, dodržovat zvýšená hygienická opatření a zamezit
soukromým návštěvám v objektu soudu.
Dochází-li ke kontaktům se zaměstnanci jiných orgánů a institucí, jednání
probíhají přednostně vzdáleným způsobem, v případě osobních jednání za
zvýšeních hygienických opatření.
Účastníky řízení a další osoby, obracející se na soud, žádám o
ohleduplnost a zvážení nutnosti osobní návštěvy podatelny a informačního
centra s tím, aby upřednostnili možnosti telefonické, písemné a
elektronické komunikace.

Toto opatření nabývá účinnosti dne 4. 5. 2020 a trvá do odvolání a nahrazuje Opatření
předsedkyně soudu č. 6/2020 ze dne 18 .3. 2020, č.j. 17Spr 181/2020.

Mgr. Ludmila Novotná
předsedkyně Okresního soudu v Třebíči

