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OPATŘENÍ PŘEDSEDKYNĚ OKRESNÍHO SOUDU 
V BRUNTÁLE 

V rámci preventivních opatření k ochraně před šířením koronaviru (COVID-19) 
vydávám toto opatření: 

1. Všechny osoby vstupující do soudních budov Okresního soudu v Bruntále a 
Okresního soudu v Bruntále – pobočky v Krnově budou vyzvány k vyplnění 
formuláře, týkajícího se pobytu osob v rizikových oblastech a jejich kontaktu 
s osobami vystavenými riziku infekce, který je přílohou tohoto opatření. 
Odepření vyplnění formuláře může být po konzultaci s předsedou příslušného 
soudního senátu důvodem k odepření vstupu do budovy. To platí obdobně i v 
případě prohlášení, že se osoba žádající vstup pohybovala v rizikových oblastech, 
nebo byla v kontaktu s osobami vystavenými riziku infekce. 

2. Informační kancelář Okresního soudu v Bruntále a pobočky v Krnově se pro 
fyzický kontakt s účastníky a návštěvníky soudu zcela uzavírá.  

Provoz podatelny Okresního soudu v Bruntále a pobočky v Krnově bude 
omezen pouze na dobu: 

 Pondělí  od 12:00 do 15:00 hod. 
 Středa  od 12:00 do 15:00 hod. 

 
Provoz pokladny Okresního soudu v Bruntále bude omezen pouze na dobu: 
 

 Pondělí  od 12:00 do 15:00 hod. 
 Středa  od 12:00 do 15:00 hod. 

Provoz pokladny Okresního soudu v Bruntále – pobočka v Krnově bude omezen 
pouze na dobu: 

 Pondělí  od 12:00 do 15:00 hod. 
 
HOTOVOSTNÍ PLATBY NEBUDOU PŘIJÍMÁNY na obou pracovištích. 
 
Na Okresní soud v Bruntále a Okresní soud v Bruntále – pobočku v Krnově se lze obrátit jinými 
způsoby – telefonicky, e-mailem, datovou schránkou a prostřednictvím České pošty, s.p. 
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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, Velké Británie, 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………………… 

 

         podpis………………… 

 




