Doručeno dne: 11. 9. 2013

OBVODNÍ SOUD PRO PRAHU 2
Praha 2, Francouzská 19
120 00 Praha 2

poštovní přihrádka 78
tel.: 221 510 111
fax.: 224 261 552
224 262 371
224 261 321

sp. zn. 6 T 136/2013
Při odpovědi uveďte naší sp. značku
Mgr. Robert Cholenský
advokát
Bolzanova 461/5618 00 Brno
Věc : Žádost obžalovaných o doručení obžaloby ve smyslu § 196 trestního řádu.
K Vaší žádosti ze dne 6. září 2013 sděluji následující:
Požadavek na doručení nové obžaloby byl Vámi vznesen již při hlavním líčení dne
8. 8. 2013, kde bylo opakovaně samosoudkyní vysvětleno, že ve věci nedošlo ke změně
totožnosti skutku, ale pouze k odlišnému popisu skutku při přednesu obžaloby státním
zástupcem (s ohledem na vyloučení vašich klientek k samostatnému projednání a
rozhodnutí), a proto není nutné, aby nové znění obžaloby bylo obžalovaným doručováno.
Další totožnou žádost obhajoby soud považuje již za obstrukční jednání.
Upozorňuji na skutečnost, že řízení před soudem vede předsedkyně senátu
(samosoudkyně) a ta určuje, zda a kdy se bude ve věci konat další hlavní líčení. Případné
námitky týkající se procesních pochybení může obhajoba uplatnit v rámci řádných
i mimořádných opravných prostředků.
Nadále tedy platí nařízené a s Vámi konzultované termíny hlavního líčení
ve dnech 14.10. 2013 a 21.10. 2013.
Chci věřit, že jsou Vám známa práva a povinnosti obhájce ve smyslu § 41 tr. ř.
a v tomto duchu nadále obhajobu účelně povedete.
V Praze dne 9. 9. 2013
JUDr. Daniela Reifová,v.r.
předsedkyně senátu
Úřední hodiny informačního oddělení pro styk s veřejností:
mimo polední přestávku denně od 11.20-12.30 hod.
PO-8.00-16.30 hod. ÚT+ČT-8.00-16.00 hod. ST-8.00-17.00 hod. PÁ 8.00-14.30 hod.
Zájemci o prostudování spisu bude spis předložen, dostaví-li se nejpozději půl hodiny před
koncem úředních hodin informačního oddělení s tím, že žádáme návštěvu předem domluvit
telefonicky v informačním oddělení, nebo e-mailem : osoud.pha2@osoud.pha2.justice.cz
V případě, že návštěva nebude předem domluvena, nelze vždy zájemci zajistit předložení
žádaného spisu.
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