Souhrnné informace pro veřejnost k fungování Okresního soudu v Kolíně od 16. 3. 2020 do odvolání
Úřední hodiny podatelny:
Pondělí:
Úterý:
Středa:
Čtvrtek:
Pátek:

8.00
8.00
13.00
8.00
8.00

– 12.00 hod.
– 12.00 hod.
– 16.00 hod.
– 12.00 hod.
– 12.00 hod.

Do okénka podatelny, které se nachází před vstupem a před kontrolou justiční stráží, je možno pouze podat podání, žalobu, vyjádření či jinou
písemnost. Podání se nepotvrzují. Podatelna žádné informace neposkytuje.
Do budovy soudu není umožněn vstup a pohyb osob bez roušky či jiného zakrytí dýchacích cest.
Soudní jednání se konají výlučně v přízemí budovy, do jiných prostor soudu je veřejnosti vstup přísně zakázán! Při vstupu v rámci kontroly
justiční stráží je každý povinen předložit předvolání k jednání či jinému úkonu, podrobit se měření tělesné teploty (nebude umožněn vstup
osobám, kterým bude naměřeno 38 stupňů a více) a dále vyplnit a podepsat prohlášení návštěvníka budovy, které je k dispozici u justiční stráže
nebo na webu soudu. To platí pro veřejnost včetně státního zástupce, advokáta, zmocněnce, OSPOD, opatrovníka apod.
Nahlížení do spisu je možné oprávněné osobě povolit jen výjimečně a se souhlasem předsedy senátu (samosoudce), odůvodňují-li to okolnosti
případu (konání jednání, běh lhůt apod.). Bude-li nahlížení do spisu povoleno, je umožněno výlučně na infocentru soudu a po podrobení se
kontrole, jak uvedeno.
Prosím veřejnost laickou i odbornou, aby se na soud obraceli jen ve skutečně urgentních záležitostech, které nesnesou odkladu, a ostatní
záležitosti přesunuli na pozdější dobu.
Pokud je nezbytně nutné soud kontaktovat, lze tak učinit bez osobní přítomnosti, a to prostřednictvím datové schránky soudu (IS DS
dwpaby3), e-mailem na podatelna@osoud.kol.justice.cz (nejde-li o podání vyžadující identifikaci osoby a její podpis) či písemným podáním
zaslaným poštou na adresu soudu Kolín, Kmochova 144, 280 02. Rovněž je k dispozici telefonní linka na informační centrum +420 321 770 711
(popřípadě podatelna +420 321 770 799) a nově rovněž +420 773 783 386. Upozorňuji, že v důsledku nastavení ústředny, které se dosud
nepodařilo vyřešit, v případě dalšího hovoru na lince infocentra se ozývá vyzváněcí tón (nikoli obsazovací), neznamená to však, že pracovnice
soudu telefon nezvedá, ale že vyřizuje předcházející hovor. Řešení tohoto technického problému (zpráva pro dalšího volajícího, že je v pořadí)
je na straně externího dodavatele.
Děkuji Vám za ohleduplnost, pochopení a vstřícnost. Za případné komplikace se Vám omlouvám.
Mgr. Markéta Šottová
předsedkyně Okresního soudu v Kolíně

