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OPATŘENÍ
předsedy soudu
s ohledem na usnesení vlády ze dne 30. září 2020 č. 957, kterým byl pro území České
republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru
(označovaný jako SARS CoV-2) vyhlášen nouzový stav, a s přihlédnutím k dalším
usnesením vlády ze dne 8. října 2020 č. 994, 995 a 996 vydávám k zajištění činnosti
Okresního soudu v Chebu toto opatření:
I.
Ve všech vnitřních prostorách budovy Okresního soudu v Chebu se zakazuje vstup, pohyb
a pobyt všech osob bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos a ústa), které brání šíření
kapének.
Zákaz se nevztahuje na:
a) soudce, přísedící, státní zástupce, obviněné a jejich obhájce, účastníky civilních řízení a jejich
zástupce, svědky, znalce, tlumočníky a další osoby (zejména z řad veřejnosti), o kterých tak
rozhodne soud, a to v místě a době soudního jednání,
b) soudce a zaměstnance Okresního soudu v Chebu (dále jen „zaměstnanci“) v uzavřených
kancelářích, ve kterých jsou současně přítomni pouze ti zaměstnanci, kteří zde mají své pracoviště
a pracují-li takové osoby ve vzdálenosti nejméně 2 m od sebe.
II.
Soudní jednání s účastí veřejnosti je třeba konat pouze s takovým počtem zástupců veřejnosti,
aby byly dodrženy rozestupy alespoň 2 metry mezi jednotlivými zástupci veřejnosti a každý z nich
měl určeno místo k sezení, na kterém se zdržuje.
III.
Všichni zaměstnanci se vyzývají, aby omezili osobní kontakt s dalšími osobami (ostatní
zaměstnanci, třetí osoby) na nezbytně nutnou dobu a aby se bezdůvodně nezdržovali v místech,
kde pravidelně nevykonávají pracovní činnost.
IV.
Zaměstnanci jsou povinni používat výše uvedené ochranné prostředky dýchacích cest i ve služebních vozidlech, je-li současně přítomno více osob.
V.
Upřednostňuje se písemný, elektronický nebo telefonní kontakt před osobním kontaktem
ve všech případech, kdy je to možné.
VI.
Příjem veškerých dokumentů od všech osob (účastníků, veřejnosti apod.) lze pouze
prostřednictvím pracoviště podatelny s výjimkou dokumentů, které jsou předkládány při úkonu
soudu (jednání, výslech apod.). Podatelna Okresního soudu v Chebu bude přijímat pouze podání
doručená poštou nebo učiněná elektronicky. Osobní podání je možné učinit pouze v naléhavých
případech (konec lhůty k podání opravného prostředku a podobně).
VII.
Do infocentra a podatelny budou osoby z řad veřejnosti vpouštěny jednotlivě. V případě, že
o služby infocentra nebo podatelny projeví současně zájem více osob z řad veřejnosti, mohou být
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justiční stráží vyzvány, aby vyčkaly před budovou soudu tak, aby byly zajištěny rozestupy alespoň
2 metry mezi jednotlivými osobami.
VIII.
Ruší se sepisy návrhů u Okresního soudu v Chebu v době do 31. 10. 2020.
IX.
Veškerá opatření přijatá v předchozím opatření předsedy Okresního soudu v Chebu ze dne
10. září 2020 sp. zn. 0 Spr 779/2020, pokud nejsou dotčena změnami uvedenými v tomto
opatření, zůstávají beze změny.
X.
Toto opatření nabývá účinnosti dne 12. října 2020.

Mgr. Milan Homolka v. r.
předseda soudu
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