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MÍSTNÍ A ČASOVÁ DOSTUPNOST – standard č. 1 
 

Kritérium 1a : 
Orgán sociálně-právní ochrany zajišťuje účinné poskytování sociálně-právní ochrany v potřebném 
rozsahu na celém území své spádové oblasti.  
 

Správní obvod obce s rozšířenou působnosti Králíky je definován vyhláškou Ministerstva vnitra č. 
388/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů.  Správní obvod obce s rozšířenou působností Králíky 
/ORP Králíky/ tvoří území obcí Králíky, Červená Voda, Dolní Morava, Lichkov a Mladkov.  
 
Ve správním obvodu  ORP Králíky je místně příslušným k poskytování sociálně-právní ochrany dětí 
Městský úřad Králíky /MěÚ Králíky/, prostřednictvím odboru sociálních věcí a zdravotnictví /dále jen 
OSVZ/, v němž je agenda sociálně-právní ochrany dětí /SPOD/ začleněna. SPOD je poskytována 

prostřednictvím orgánů sociálně-právní ochrany dětí /OSPOD/    
 
OSPOD MěÚ Králíky působí v budově městského úřadu na adrese Karla Čapka 316, Králíky, 
v přízemí. Vstup do budovy úřadu je bezbariérový. U vstupu do budovy je umístěna orientační 
tabule odkazující na jednotlivé pracovníky OSPODu. 
  

Agendu SPOD vykonávají tři pracovníci OSVZ na plný úvazek, vedoucí odboru vykonává agendu 
SPOD na částečný pracovní úvazek. Pracovníci SPOD nemají vymezenu působnost dle území 
správního obvodu ORP. Pracovníci SPOD mají vymezenu specializaci následujícím způsobem :   
  
Bc. Pavlína Rohová, DiS.   tlf. 465 670 866, 777 474 354               mail : p.rohova@kraliky.eu 
- opatrovnice, terénní pracovnice, zabývá se agendou náhradní rodinné péče, zabývá se případy 
týraných a zneužívaných dětí   

  
Kateřina Dolečková, DiS.    tlf. 465 670 867, 777 474 365          mail : k.doleckova@kralíky.eu 
- sociální kuratela  pro mládež, opatrovnice, terénní pracovnice   
 
Bc. Bohumír Strnad        tlf. 465 670 861, 773 276 123                  mail : b.strnad@kraliky.eu 
- opatrovník, terénní pracovník, agenda náhradní rodinné péče, zastupuje K. Dolečkovou DiS. na 

agendě sociální kurately, zastupuje Bc. Pavlínou Rohovou na agendě týraných a zneužívaných dětí, 
vedoucí OSVZ. 

 
Mgr. Edita Pecháčková tlf. 465 670 865, 603 295 814                    mail : e.pechackova@kralíky.eu 
- opatrovnice, terénní pracovnice   
 
O přidělení případu na agendě SPOD konkrétnímu pracovníkovi  rozhoduje vedoucí OSVZ 

s přihlédnutím na momentální pracovní vytížení jednotlivých pracovníků a jejich specializaci. 
 
Při opakované  spolupráci s rodinou, dítětem,  navazující na předchozí dlouhodobou spolupráci je 
preferováno přidělování případů stejným pracovníkům OSPODu. 
 
V případě uplatnění námitky ze strany klienta /event. jiné osoby odpovědné za výchovu, dítěte/  na 
podezření z podjatosti pracovníka SPOD, jemuž byl případ přidělen /zákonná úprava vyloučení 

pracovníka z výkonu úřední pravomoci - § 14, zákona č. 500/2004 Sb., správní řád/ rozhoduje o 
námitce vedoucí OSVZ. O podjatosti vedoucího OSVZ rozhoduje tajemník městského úřadu.  
 
V případě dlouhodobé nepřítomnosti pracovníka OSPODu jeho případy přebírají ostatní pracovníci 

OSPODu, poskytování SPOD je tak kontinuálně zajištěno. Pro tyto situace má OSPOD nastavena 
pravidla pro zastupování pracovníků.  

  
OSPOD má k dispozici osobní automobil, který mohou využívat jiné odbory městského úřadu pouze 
v případech, kdy požadavek na využití automobilu neuplatní OSPOD.  V případě absence tohoto 
osobního automobilu poskytuje náhradní osobní automobil tajemník městského úřadu z vozového 
parku městského úřadu. Všichni pracovníci působící na agendě SPOD jsou aktivními řidiči.  
 
Dopravní dostupnost OSPODu z ostatních obcí ORP je pro klienty zajištěna prostřednictvím veřejné 

hromadné dopravy.   
 
Obce spadající do územní působnosti ORP Králíky mají k dispozici kontaktní údaje na OSPOD při 

MěÚ Králíky. Obecní úřady těchto obcí    jsou   rovněž   orgány   sociálně-právní    ochrany  
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v rozsahu vymezeném ustanovením    § 10, zákona   o sociálně-právní ochraně   dětí č.  

359/1999 Sb., dále jen zákon.  
 
Kritérium 1b : 

Doba výkonu sociálně-právní ochrany je přizpůsobena potřebám osob, jimž je nebo může být v 
budoucnu sociálně-právní ochrana poskytována nebo na něž se zaměřuje, zejména děti (dále jen 
"cílová skupina"). Osobní výkon sociálně-právní ochrany je zajištěn každý pracovní den; mimo 
pracovní dobu a ve dnech pracovního klidu je zajištěna nepřetržitá pracovní pohotovost. 
 
Klientem OSPODu je dítě, rodič, osoba odpovědná za výchovu dětí, resp. každý občan, který 
přichází ve věcech spadajících do působnosti OSPODu.   

 
Úřední hodiny městského úřadu stanoví Směrnice Městského úřadu Králíky – Pracovní řád, a to 
následovně : 
 
Po       7.30  -  11.00, 12.30  -  17.00  hod.  
St       7.30  -  11.00, 12.30  -  17.00  hod. 
Čt       7.30  -  11.00, 12.30  -  14.00  hod. 

 
V úředních hodinách je městský úřad otevřený veřejnosti.  
 
Pátek a úterý není úředním dnem, návštěvu konkrétního pracovníka OSPODu v tento den je  
vhodné si předem domluvit.  
 

V úředních hodinách nelze předpokládat přítomnost všech pracovníků OSVZ. V případě potřeby 
konkrétního pracovníka OSPODu je vhodné si schůzku předem domluvit. Zajištění agendy OSPOD 
na základní úrovni /tj. poskytnutí sociálního poradenství, sepsání podání, apod./ je v úředních 
hodinách městského úřadu vždy zajištěno.  V případě nepřítomnosti konkrétního pracovníka 
OSPODu, jehož klient shání, předá přítomný pracovník OSVZ základní informace o návštěvě   
klienta vedoucímu odboru, případně pracovníkovi OSPODu, na jehož přítomnost se klient dotazoval 
v době jeho nepřítomnosti. Pokud klientem popsaná situace vyžaduje okamžité řešení a není 

přítomen klíčový pracovník případu, kontaktuje přítomný pracovník OSVZ vedoucího odboru, 
případně jeho zástupce, který rozhodne o dalším postupu /klíčový pracovník, též koordinátor 
případu=pracovník odpovědný za konkrétní případ poskytování  SPOD, blíže ve Standardu 8/.   

 
Mimo úřední hodiny je činnost OSVZ organizována tak,  aby na OSVZ byl přítomen  alespoň jeden 
pracovník. Ve výjimečných případech se může stát, že na OSVZ není přítomen mimo úřední hodiny 
žádný z pracovníků OSVZ /souběh činností v terénu,  absencí všeho druhu apod./. Pro tyto případy 

je  v prostorách odboru vyvěšena písemná informace s kontaktem na vedoucího odboru /tlf. 773 
276 123/, který lze v takovém případě využít a domluvit se na dalším.  
 
Mimo pracovní dobu městského úřadu je poskytování SPOD v naléhavých případech zajištěno 
prostřednictvím pracovní pohotovosti OSPODu. Naléhavým případem se rozumí ohrožení zdraví 
a/nebo života dítěte, a další případy, kdy o poskytnutí součinnosti v rámci pracovní pohotovosti 

OSPODu požádá Policie ČR. Kontaktní spojení na pohotovostní telefon OSPODu je neveřejné, toto 
spojení má k dispozici Policie ČR, okresní soud a okresní státní zastupitelství.  
 
Pohotovost OSPODu zajišťují pracovníci OSPODu dle stanoveného rozpisu pohotovostí na 
kalendářní čtvrtletí. Rozpis pohotovostí OSPODu mají k dispozici instituce vyjmenované 
v předchozím odstavci, rozpis pohotovostí je neveřejný dokument.  

 

V naléhavých případech, kdy se dítě ocitlo bez dohledu přiměřeného věku, je třeba jeho poměry 
prozatímně upravit, a dítě je v ohrožení zdraví a/nebo života, je nutné kontaktovat   tísňovou linku 
Policie ČR 158, která zajistí kontaktování OSPODu v rámci pracovní pohotovosti.  
 
Podrobnosti k výkonu pracovní pohotovosti stanoví Interní příkaz tajemníka Městského úřadu 
Králíky upravující naplňování Standardů kvality sociálně-právní ochrany při poskytování sociálně–
právní ochrany dětí.               


