33 Spr 1866/2020

Opatření předsedy Okresního soudu v Opavě ze dne 23. 10. 2020

V souladu s usnesením vlády České republiky ze dne 21. října 2020 č. 1080, o přijetí krizového
opatření, za účelem omezení provozu zdejšího soudu vyplývajícího z nouzového stavu:
1. Žádám důrazně veškerou veřejnost o upřednostňování písemného, elektronického či
telefonického kontaktu soudu před kontaktem osobním ve všech případech, kdy je to možné,
2. omezuji rozsah úředních hodin Okresního soudu v Opavě na dny pondělí v době od 8:00 hod.
do 10:00 hod. a od 12:00 hod. do 15:00 hod. a čtvrtek v době od 8:00 hod. do 10:00 hod. a od
12:00 hod do 15:00 hod.; v uvedené době bude veřejnosti umožněn přístup na podatelnu soudu,
informační kancelář soudu, pokladnu soudu a za účelem dohodnutých úředních jednání,
nepočítaje v to účast na jednáních dle procesních předpisů; na uvedená pracoviště přistupují
osoby z řad veřejnosti jednotlivě,
3. přístup na pracoviště informační kanceláře je dále podmíněn potvrzenou předchozí žádostí
učiněnou telefonicky, písemně či elektronicky, přičemž přednostně se vyřizují žádosti o nahlížení
do spisů ve věcech, v nichž se koná jednání v bezprostřední časové souvislosti a dále žádosti o
vyznačení doložek právní moci či vykonatelnosti soudních rozhodnutí,
4. mimo uvedený rozsah úředních hodin bude do budovy Okresního soudu v Opavě umožněn
přístup osobám z řad veřejnosti pouze v souvislosti s účastí na nařízených soudních jednáních,
5. na návštěvy potvrzené pracovníky informační kanceláře do dne 23. 10. 2020, které se mají
uskutečnit mimo nově stanovené úřední hodiny, se omezení stanovené v bodě 2) tohoto opatření
nevztahuje,
6. předseda okresního soudu, popř. soudce, který jej v době jeho nepřítomnosti zastupuje,
popř. ředitelka správy, je oprávněn v odůvodněných případech udělit výjimku z opatření
uvedených pod body 2) a 3),
7. toto opatření nabývá účinnosti od 6:00 hod. dne 26. října 2020 do odvolání.

V Opavě dne 23. října 2020

JUDr. Mgr. Milan Koller v. r.
předseda Okresního soudu v Opavě

