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SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANA DĚTÍ NA ÚZEMÍ
MĚSTA PLZNĚ
1. Základní informace:
Příslušný odbor (pracovník) úřadu městského obvodu poskytuje v rámci agendy obecního
úřadu obce s rozšířenou působností sociálně-právní ochranu dětí v souladu se zákonem č.
359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, v platném znění, zákonem č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník a zákonem č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních. Základní
zásadou sociálně-právní ochrany dětí je zájem a blaho dítěte. Sociálně-právní ochranou
dětí se rozumí zejména ochrana práva dítěte na příznivý vývoj a řádnou výchovu, ochranu
oprávněných zájmů dítěte, včetně ochrany jeho jmění a působení směřující k obnovení
narušených funkcí rodiny. S ohledem na citlivost řešených problémů v rámci ochrany
práv dítěte v okruhu rodinných a mezilidských vztahů je nezbytnou podmínkou osobně
vést rozhovor o konkrétním řešení situace v rodině nebo širší rodině (prarodiče, přímí
příbuzní apod.).
2. Kdo je oprávněn podat žádost, apod.:
Občan s trvalým pobytem (příp. zdržující se) na území města Plzně má právo požádat o
sociální poradenství na úřadu městského obvodu dle místa svého trvalého bydliště (místa
pobytu).
3. Postup a podmínky pro vyřízení žádosti:
Občan se osobně obrátí na příslušný úřad městského obvodu a pověření pracovníci mu
poskytnou veškeré potřebné informace a odborné poradenství.
4. Způsob podání žádosti:
Na základě osobního rozhovoru s občanem a popisu sociální situace se stanoví další
postup.
5. Adresa úřadu a úřední hodiny pro podání žádosti:
Žádost je třeba podat v úředních hodinách u úřadu městského obvodu místně příslušného
k bydlišti žadatele.
URL:
http://www.plzen.eu/obcan/urad/urady-mestskych-obvodu/urady-mestskychobvodu-plzen-1-10.aspx
6. Formuláře, doklady, náležitosti:
Předem nejsou stanoveny formuláře, doklady a náležitosti. Postup upravují příslušné
právní normy a vychází se vždy z konkrétních informací.
7. Správní a jiné poplatky a způsob jejich uhrazení:
Nejsou.
8. Lhůty pro vyřízení:
Postup je v souladu s platnými právními předpisy.
9. Účastníci řízení:
Nejsou ve smyslu zákona č. 500/2004 Sb., o správním řízení v platném znění.
10. Další požadované činnosti:
Žádné.
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11. Právní úprava:
Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí
Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
Zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
Všechny uvedené právní předpisy jsou vždy v platném znění.
12. Opravné prostředky a jejich uplatnění:
Nejsou.
13. Sankce a způsob jejich uplatnění v případě nedodržení předepsaných
povinností:
Nejsou stanoveny.
14. Správce postupu:
Odbor sociální
15. Datum, od kterého návod platí:
26. 10. 2016
16. Datum provedení poslední aktualizace:
26. 10. 2016
17. Datum konce platnosti:
Není stanoven.
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