15 Spr189/2021
OPATŘENÍ

předsedkyně Okresního soudu v Domažlicích ve vztahu k fungování soudu
v návaznosti na usnesení vlády č. 196 ze dne 26. února 2021, a s přihlédnutím k dalším opatřením a

doporučením vlády a Ministerstva zdravotnictví ČR
vydávám následující opatření:

I.

Vyzývám veřejnost, aby zvážila nutnost osobní návštěvy budovy Okresního soudu
v Doniažlicích.

Doporučuji kontaktovat Okresní soud v Domažlicích následujícími způsoby:
prostřednictvím datové schránky: qgwabtq
E-mailein: Dodatelna(S).osoud.dom.justice.cz

Telefonicky: 377 867 800
Písemně na adrese: Okresní soud v Domažlicích, Paroubkova 228, 344 Ol Domažlice

II.

l) Prostory Okresního soudu v Domažlicích, Paroubkova 228, 344 Ol Domažlice se počínaje
dnem l. 3. 2021 uzavírají pro veřejnost, není-U dále stanoveno jinak.
Do prostor Okresního soudu v Domažlicích, Paroubkova 228, 344 Ol Domažlice bude počínaje dnem
l. 3. 2021 umožněn vstup pouze osobě, která

a) předloží předvolání na jednání, předvolání k úkonu na příslušný den,
b) odůvodňují-U to okolnosd hodné zvláštního zřetele, které posoudí předsedkyně soudu,
tnístopředseda soudu a ředitelka správy.
Všem osobám se 2aka2uje pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa), kterým

je respirator nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny
technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosú alespoň 95% dle příslušných
norem (např. FFP2/KN 95), zdravotnická obličejová maska nebo obdobný prostředek naplňující
minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek) normy ČSN EN 14683+AC, která
brání šíření kapének.
2) Do prostor Okresního soudu v Domažlicích, Paroubkova 228, 344 Ol Domažlice bude
počínaje dnem l. 3. 2021 umožněn vstup také osobě, o níž to stanoví předsedkyně soudu,
místopředseda soudu anebo ředitelka správy soudu. Ustanovení odstavce l) písm. b) zde platí
obdobně.

3) Ustanovení bodu l) se použije u každé předvolané osoby, tedy také tehdy, je-U předvolaná
osoba státním zástupcem nebo obhájcem anebo zmocněncem.
4) U vchodu do prostor Okresního soudu v Domažlicích bude umístěn prostředek k desinfekci
rukou, sloužící soudcům, zaměstnancům soudu a osobám, kterým byl umožněn vstup do
prostor Okresního soudu v Domažlicích.

III.

Úkony podle bodu II provádí příslušníci Justiční stráže, kteří vykonávají službu v prostorách Okresního
soudu v Domažlicích. Neumožní-li vstup do prostor Okresního soudu v Domažlicích osobě, která byla
předvolána k úkonu, oznámí to neprodleně příslušnému předsedovi senátu nebo samosoudci nebo
předsedkyni soudu nebo místopředsedovi soudu anebo ředitelce správy soudu.
IV.

l) Služby Infocentra Okresního soudu v Domažlicích budou poskytovány pouze telefonicky nebo
elektronicky.

2) Podatelna Obresního soudu v Domažlicích bude přijímat pouze podání dodaná poštou nebo
učiněná elektronicky. Osobně jen pokud to odůvodňují okolnosd hodné zvláštního zřetele.
3) Nahlížení do spisu je možné oprávněné osobě povolit jen výjimečně a se souhlasem předsedy
senátu (samosoudce), odůvodňují-U to okolnosd případu. Bude-li nahlížení do spisu povoleno,
postupuje se podle bodu II odst. 2.

Tímto se ruší opatření předsedkyně soudu č. j. 15 Spr 986/2020 ze dne 19.10. 2020

Toto opatření nabývá účinnosti dnem l. 3.2021.

JUDr. Martina Dufková
předsedkyně Qkresního soudu v Domažlicích
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