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OPATŘENÍ
předsedkyně Okresního soudu ve Žďáru nad Sázavou
ze dne 9. 10. 2020 č. XXII.
vydané v návaznosti na usnesení vlády České republiky č. 994 ze dne 8. října 2020 a č. 957 ze dne
30. září 2020, kterým vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti
České republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s
prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky
nouzový stav a ve smyslu § 5 písm. a) až e) a § 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o
změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro řešení vzniklé
krizové situace rozhodla o přijetí krizových opatření, tímto ve smyslu ustanovení § 5 písm. c) a
ustanovení § 6 odst. 1 písm. b) krizového zákona, a s ohledem na výrazně zhoršenou aktuální
epidemiologickou situaci:
I.
Vstup veřejnosti do informačního centra, na pokladnu a pro sepisy návrhů se omezuje na úřední
dny pouze v pondělí a ve středu, vždy v době od 7. 30 hodin do 10. 30 hodin a od 13.00 hodin
do 15. 00 hodin.
II.
Soud doporučuje a apeluje na veřejnost, aby před přímým osobním stykem upřednostnila
písemný či elektronický kontakt se soudem.
III.
Ve všech prostorách budovy soudu a po celou dobu je veřejnost povinna řádně používat
ochranné prostředky dýchacích cest (roušky, ústenky, respirátory, ochranné štíty, šátky, šály či
jakékoliv jiné adekvátní předměty), které slouží k řádnému zakrytí nosu a úst a brání přenosu a
šíření kapénkové infekce, s výjimkou: jednacích síní, nerozhodne-li předseda senátu či
samosoudce jinak (aktuálně s přihlédnutím k velikosti prostor jednací síně, celkovému počtu
všech osob zúčastněných na řízení a přítomných v jednací síni apod.). Veřejnost je rovněž
povinna řádně dezinfikovat ruce a používat dezinfekci. V případě projevů zjevných respiračních
příznaků, nebude veřejnost do budovy a prostor soudu, vpuštěna.
Toto opatření nabývá účinnosti od dne 12. října 2020 od 00.00 hodin a je platné nepřetržitě až do
data jeho zrušení.
Žďár nad Sázavou 9. října 2020
Mgr. Jana Lorencová
předsedkyně
Okresního soudu ve Žďáru nad Sázavou

