OKRESNÍ SOUD VE VSETÍNĚ
Horní nám. 5, 755 39 Vsetín
tel.: 571 484 511, fax: 571 484 541, e-mail: podatelna@osoud.vst.justice.cz, IDDS: tcpabex

Spr 245/2020
Druhé opatření předsedy Okresního soudu ve Vsetíně ke snížení rizika nákazy
coronavirem
1) V souvislosti s usnesením Vlády České republiky ze dne 15. března 2020, č. 215, o přijetí
krizového opatření, se stanovují s účinností od 17. 3. 2020 úřední hodiny - pracovní doba
podatelny - pro obě pracoviště soudu takto:
Pondělí:
Středa:

8.30 hod. - 10.30 hod., 12.30 hod. - 13.30 hod.
8.30 hod. - 10.30 hod., 12.30 hod. - 13.30 hod.

Pokladna a informační centrum se na obou pracovištích soudu s účinností od 17. 3. 2020
uzavírají. Informace o stavu řízení budou poskytovány pouze elektronicky, na základě písemné
žádosti, případně telefonicky či e-mailem.
2) Předseda Okresního soudu ve Vsetíně rozhodl v souvislosti s opatřeními ke snížení rizika
nákazy coronavirem takto:
 osobám v karanténě (nařízené hygienickou stanicí) se zakazuje vstup do budovy
soudu
 osobám s tělesnou teplotou 37,5 °C a více se zakazuje vstup do budovy soudu
 všichni zaměstnanci a soudci Okresního soudu ve Vsetíně vyplní tiskopis nazvaný
Prohlášení zaměstnance soudu – viz příloha č. 1 a odevzdají na správu soudu
 všechny osoby vstupující do budov soudu vypíší tiskopis nazvaný Informace a
prohlášení návštěvníků budov – viz příloha č. 2. V případě, že vstupující tiskopis
odmítne podepsat či odmítne vypsat požadované informace, bude to důvodem
k odepření vstupu do budovy.
3) Předseda Okresního soudu ve Vsetíně žádá v souvislosti s opatřeními ke snížení rizika nákazy
coronavirem:
 osoby, které se v posledních 14 dnech vrátily, nebo přicestovaly z rizikových
oblastí, i když jim karanténa nařízena nebyla, a
 osoby, které vykazují příznaky virového onemocnění, i když jim karanténa
nařízena nebyla,

-2aby se zdržely vstupu do budovy Okresního soudu ve Vsetíně.

Předseda soudu upozorňuje veřejnost na novou povinnost členů justiční stráže podrobit příchozí
osoby bezkontaktnímu měření tělesné teploty. V případě zjištění tělesné teploty 37,5 °C a více,
nebo odmítnutí se podrobit jejímu změření, jsou členové justiční stráže povinni nevpustit tyto
osoby do budovy soudu.
Opatření s výše uvedeným obsahem ať je vyvěšeno dne 16. 3. 2020 viditelně na vstupní
prosklené dveře do budov soudu. Justiční stráž ať při kontrole osob vstupujících do budovy
postupuje dle tohoto opatření.
4) Opatření předsedy Okresního soudu ve Vsetíně účinné od 12. 3. 2020 se ke dni 17. 3. 2020
zrušuje.
5)Není-li výše uvedeno jinak, toto opatření nabyde účinnosti 17. 3. 2020.

JUDr. Pavel Kotrady
předseda okresního soudu

Přílohy:
Příloha č. 1 - Prohlášení zaměstnance soudu
Příloha č. 2 - Informace a prohlášení návštěvníků budov

-3Příloha č. 1
Prohlášení zaměstnance soudu
nebo osoby provádějící v objektu soudu pracovní nebo jinou obdobnou činnost
dle § 106 odst. 4 zákoníku práce
prohlašuji, že:
-

jsem* v období posledních 14 dnů nepobýval/nepobývala v oblastech se zvýšeným
výskytem nového koronaviru SARS-CoV-2 (COVID - 19), např. Itálie, Jižní Korea, Irán,
Japonsko, Francie, Německo, Španělsko,

-

jsem* v období posledních 14 dnů pobýval/pobývala v oblastech se zvýšeným výskytem
nového koronaviru SARS-CoV-2 (COVID - 19), např. Itálie, Jižní Korea, Irán, Japonsko,
Francie, Rakousko, Německo, Španělsko, po kontaktování příslušných orgánů mi
bylo/nebylo* uloženo žádné opatření a neprojevují se u mne žádné příznaky nákazy,
Pozn.: případné označení této varianty je možné slovně doplnit komentářem na druhé straně tohoto prohlášení

-

si nejsem vědom/vědoma, že bych se setkal/setkala s osobami, které v tomto období
a v těchto oblastech pobývaly. V případě případného kontaktování hygienickou stanicí
v rámci tzv. trasování o této skutečnosti a uložených opatřeních bezodkladně informuji
svého bezprostředně nadřízeného nebo předsedu soudu.

Beru

na

vědomí,

že

v případě

změny

skutečností

uvedených

shora

v prohlášení,

jsem povinen/povinna o tom bezodkladně informovat své nadřízené, příp. předsedu
soudu, a to telefonicky, nebo jinou formou bez osobního přístupu na pracoviště a jsem
povinen/povinna se řídit jejich pokyny.

Jméno příjmení………………………
Tel. kontakt: ………………………..
*nehodící se škrtněte

datum…………………
podpis…………………
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Informace a prohlášení návštěvníků soudních budov
V rámci povinnosti zaměstnavatele předcházet rizikům z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví
při

práci

a ve spojitosti s plánem epidemiologických opatření v rezortu justice Vás žádáme
o vyplnění následujícího prohlášení.
Prohlašuji, že jsem v období posledních 14 dnů nepobýval/nepobývala v oblastech se
zvýšeným výskytem nového koronaviru SARS-CoV-2 (COVID - 19), např. rizikové oblasti
Francie, Rakouska, Německa, Španělska; Itálie, Čína, Jižní Korea, Irán, Japonsko.
Zároveň prohlašuji, že si nejsem vědom/vědoma, že bych se setkal/setkala s osobami, které
v tomto období a v těchto oblastech pobývaly, nebo s osobami u nichž existuje reálné riziko
nákazy koronavirem.
Jméno příjmení………………………………

datum…………………

Tel. spojení………………………………….

podpis…………………

