Informační centrum
Krajského soudu v Ústí nad Labem
kancelář č. 104 v 1. patře
adresa: Národního odboje 1274, 400 92 Ústí nad Labem
tel.: 477 047 540, 477 047 541, 477 047 542
e-mail soudu: infocentrum@ksoud.unl.justice.cz
Úřední hodiny
Po:
8.00 - 11.00 hod. a 12.00 - 17.00 hod.
Út, Čt:
8.00 - 11.00 hod. a 12.00 - 15.00 hod.
St:
8.00 - 11.00 hod. a 12.00 - 15.30 hod.
Pá:
8.00 - 11.00 hod. a 12.00 - 14.00 hod.
Poslední klient bude obsloužen 15 minut před koncem úředních hodin.

Nahlížení do spisu
- pouze po předchozím objednání 2 dny předem na e-mail:
infocentrum@ksoud.unl.justice.cz
- nutno uvést spisovou značku a kontakt žadatele
Infocentrum
- webové objednání na adrese: http://rezervace.soud-usti.qtcloud.cz/
- neposkytuje právní poradenství
- nesepisuje návrhy
- neposkytuje informace dle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím
- infocentrum nenahrazuje podatelnu a elektronickou podatelnu
soudu (podatelna je umístěna v přízemí budovy krajského soudu,
Národního odboje 1274, Ústí nad Labem)
SLUŽBY A INFORMACE POSKYTOVANÉ INFOCENTREM
JIŽ NEBUDOU POSKYTOVÁNY JEDNOTLIVÝMI
SOUDNÍMI ODDĚLENÍMI.

Infocentrum poskytuje veřejnosti následující služby
a informace:
- zda byl podán návrh na zahájení řízení
- kde a jakým způsobem lze podat návrh na zahájení řízení
- která kancelář má věc přidělenou
- kde a jak lze podat stížnost
- přijetí omluvy účastníků
- kdo je zákonným soudcem
- kdy a kde se bude konat jednání, zda bylo jednání odročeno
a sdělení nového termínu
- zda byl proti vydanému rozhodnutí podán opravný prostředek
- realizace nahlížení do spisů po předchozím objednání
alespoň 2 dny předem se zanecháním kontaktu pro případ, že
nahlížení nebude možné zrealizovat (dle § 8 odst. 1 vyhl. MSp ČR
č. 37/1992 Sb., o jednacím řádu pro okresní a krajské soudy)
- nahlížení do soudních spisů v informačním systému pro elektron.
platební rozkazy (CEPR)
- zda je rozhodnutí v právní moci
- vyznačování doložek právní moci a vykonatelnosti dle údajů
kanceláří v informačních systémech soudu
- vydávání úředních potvrzení
- předávání nedoručených zásilek, vyvěšených na úřední desce
- pořizování kopií dokumentů
V případě použití vlastního fotoaparátu je kopie zdarma, v případě
pořízení kopie soudem se platí kolek v hodnotě 20 Kč za 1 stránku
(soudní poplatek dle zák. č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích).
Kolek lze zakoupit v pokladně v 1. patře budovy krajského soudu,
Národního odboje 1274, Ústí nad Labem.
INFOCENTRUM JE MONITOROVÁNO KAMEROVÝM
SYSTÉMEM A ZÁZNAMY JSOU UKLÁDÁNY.

