50 Spr 84/2021

Opatření předsedkyně soudu č. 2
V souvislosti s ukončením nouzového stavu vyhlášeného Vládou ČR, platnými mimořádnými
opatřeními Ministerstva zdravotnictví (dále jen „mimořádné opatření“) a trvající epidemiologickou
situací se nařizuje:
1) Vstup do budovy soudu je umožněn pouze osobám, které projdou kontrolou provedenou
bezdotykovým teploměrem Justiční stráží, a bude jim naměřena tělesná teplota nejvýše 37,0° C.
Neumožní-li vstup do budovy osobě, která byla předvolána k úkonu, informují o této skutečnosti
příslušného soudce, zapisovatelku nebo úsekovou vedoucí. Do objektů soudu bude umožněn
vstup také osobě, o níž to stanoví předsedkyně nebo ředitelka správy soudu. Ustanovení bodu 2)
zde platí obdobně. Toto ustanovení se použije u každé osoby, která vstupuje do budovy soudu
s výjimkou zaměstnanců a soudců.
2) Osoby, jimž bude umožněn vstup do budovy soudu, jsou povinny chovat se ohleduplně ke svému
okolí tak, aby snížily riziko přenosu infekční nemoci. Všichni zaměstnanci a soudci musí po celou
dobu své přítomnosti ve veřejných prostorách budovy soudu používat ochranný prostředek
dýchacích cest odpovídající požadavkům mimořádného opatření. Zaměstnanci a soudci jsou
povinni používat takový ochranný prostředek dýchacích cest i ve všech kancelářských prostorách,
kde jsou přítomny 2 a více osob. Všechny osoby stran veřejnosti musí po celou dobu své
přítomnosti v budově soudu používat ochranný prostředek dýchacích cest odpovídající
požadavkům mimořádného opatření. V opačném případě budou tyto osoby z budov vykázány.
3) Provoz pokladny a podatelny nadále probíhá dle platného rozvrhu práce, tj. pondělí
8.00 - 11.00, 12.30 - 17.00 hodin, úterý až čtvrtek 8.00 - 11.30, 12.30 - 15.00 hodin a pátek
8.00 - 11.30, 12.30 - 13.00 hodin.

4) Služba infocentra je nadále omezena na pondělí a středu 8.00 - 11.00 a 13.00 - 16.00 hodin.
Žádám veřejnost o přednostní telefonický nebo elektronický kontakt. Nahlížení do spisů je
možné oprávněné osobě umožnit jen po předchozím telefonickém objednání. Před tímto
nahlížením platí pro vstup do budovy podmínka podrobit se měření tělesné teploty dle bodu
1).
5) Zakazuje se zapůjčování advokátních talárů.
6) Všem zaměstnancům a soudcům účast na antigenním testování, které zajišťuje zaměstnavatel,
a to v rozsahu, který odpovídá aktuálním požadavkům. Zaměstnanci a soudci jsou dále povinni
neprodleně informovat ředitelku správu soudu o výsledcích testů a možném kontaktu s osobou,
u které je dáno podezření na výskyt nákazy Covid-19.

7) Toto opatření nabývá účinnosti dnem 13.4.2021 v trvání do odvolání. Předchozí opatření,
přijatá v souvislosti s koronavirem, včetně přijatých dodatků se ruší.
V Lounech dne 12.4.2021
Mgr. Hana Bachová
předsedkyně Okresního soudu

