OMEZENÍ VSTUPU DO BUDOVY SOUDU
S ÚČINNOSTÍ OD 12. 10. 2020
VSTUP DO BUDOVY
Do budovy soudu má přístup veřejnost pouze v úředních hodinách stanovených pro informační
centrum. Mimo úřední hodiny vyřizuje informační centrum dotazy telefonicky a
prostřednictvím emailu v provozní době stanovené rozvrhem práce. V době 11:30 hod. – 12:30
hod. je informační centrum zavřené.
Mimo stanovené úřední hodiny budou vpuštěny do budovy pouze osoby, které se účastní jednání
či mají domluvenou a soudem potvrzenou schůzku. Likvidace svědečného, sepis podání do
protokolu a obdobné činnosti vykonávané soudními osobami budou probíhat v kanceláři bývalého
informačního střediska za vstupními dveřmi soudu v provozní době soudu stanovené rozvrhem
práce.

PROVOZ PODATELNY a POKLADNY
Omezení se nedotýká podatelny, prostřednictvím níž se přijímají veškerá podání v provozní době
stanovené rozvrhem práce a pokladny pro účel nákupu kolků či příjmu platby, jejíž úhrada nesnese
odkladu. Pokladna se uzavírá 30 minut před ukončením provozní doby.

ÚŘEDNÍ HODINY PRO VEŘEJNOST
Úřední hodiny infocentra a pokladny pro veřejnost jsou stanoveny následovně:
Pondělí: 8:00 hod. – 11:30 hod.
Středa:
8:00 hod. – 10:00 hod.

12:30 hod. – 14:00 hod.
14:00 hod. – 17:00 hod.

Poslední návštěvník bude vpuštěn do budovy 15 minut před koncem úředních hodin.

NAHLÍŽENÍ DO SPISŮ
Nahlížení do spisu se uskuteční pouze na základě předchozího objednání, které bude potvrzeno
ze strany soudu, kdy doba k nahlížení by neměla přesáhnout v případě jednoho spisu 30 minut.
Pokud se předpokládá, že nahlížení zabere delší dobu, je třeba na tuto skutečnost upozornit již při
objednání. Z provozních důvodů může být po 30 minutách nahlížení ukončeno a stanoven další
termín k nahlížení.
Provozní doba infocentra pro nahlížení do spisu:
Pondělí:
Úterý:
Středa:
Čtvrtek:
Pátek:

08:00 hod. – 11:30 hod.
08:00 hod. – 11:30 hod.
08:00 hod. – 11:30 hod.

14:30 hod. – 17:00hod.
12:30 hod. – 14:00 hod.
12:30 hod. – 15:30 hod.
12:30 hod. – 15:30 hod.
12:30 hod. – 14:00 hod.

Poslední klient nahlížení bude vpuštěn do budovy 30 minut před koncem provozní doby.
Mgr. Diana Fujdiak v.r.
předsedkyně Okresního soudu v Děčíně

