Městský úřad Stříbro
Sociální odbor – orgán sociálně právní ochrany dětí
01. Identifikační číslo
02. Kód
03. pojmenování životní situace

Výchovné problémy a protiprávní jednání:



nezletilých dětí (do 15 let)
mladistvých (od 15 do 18 let)

04. Základní informace
Děti nebo mladiství, kteří zanedbávají povinnou školní docházku, utíkají z domova, požívají
alkohol nebo návykové látky, živí se prostitucí, dopouští se protiprávního jednání nebo jinak
ohrožují občanské soužití.
05. Kdo je oprávněn v této věci jednat
Rodič nebo jiná osoba odpovědná za výchovu dítěte má právo při výkonu svých práv
a povinností požádat o pomoc orgán sociálně-právní ochrany. Každý občan je oprávněn
upozornit orgán sociálně-právní ochrany na výchovné problémy dětí a mládeže. Toto
upozornění lze učinit jakoukoliv formou, tj. telefonicky, písemně, osobně či e-mailem, rovněž
anonymní upozornění jsou prošetřována.
06. Podmínky a postup řešení
Trvalé bydliště nezletilého dítěte nebo mladistvého, jehož životní situace se má řešit na
území ORP Stříbro. Zvláštní podmínky nejsou stanoveny, každé oznámení je prošetřeno.
07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace
Sdělit skutečnosti, které s případem souvisí, orgánu sociálně-právní ochrany dětí, sociálního
odboru, Městského úřadu Stříbro, případně kontaktovat kurátora pro mládež. Řízení může
zahájit orgán sociálně-právní ochrany i z vlastního podnětu.
08. Na které instituci životní situaci řešit
Městský úřad Stříbro, sociální odbor – orgán sociálně-právní ochrany dětí, Masarykovo
náměstí 1, 349 01 Stříbro
09. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit
Městský úřad Stříbro, sociální odbor, Masarykovo náměstí 63, I. patro
Úřední hodiny: pondělí a středa – 7:00 – 11:30 a 12:30 – 17:00 hodin
Bc. Kamila Pánková, tel. 374 801 173, e-mail: pankova@mustribro.cz
Zdeňka Němcová, tel. 374 801 174, e-mail: nemcova@mustribro.cz
10. Jaké doklady je nutné mít u sebe
Platný občanský průkaz.
11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
Bez formuláře.
12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit
Bez poplatků.
13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení
Neprodleně, bez zbytečného odkladu.
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14. Kteří jsou další účastníci řešení životní situace
Rodina, střediska výchovné péče, Policie ČR, probační a mediační služba, okresní soudy,
státní zastupitelství, výchovná zařízení, zdravotnická a školská zařízení, případně další
subjekty pracující s dětmi.
15. Jaké další činnosti jsou po žadateli považovány
Spolupráce při řešení konkrétní situace.
16. Elektronická služba, kterou lze využít
Viz odkazy v bodě 9
17. Podle kterého právního předpisu se postupuje
 Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, v platném znění
 Zákon č. 218/2003 Sb., o soudnictví ve věcech mládeže, v platném znění
18. Jaké jsou související předpisy
 Ústava ČR
 Listina základních práv a svobod
 Úmluva o právech dítěte
 Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník
 Zákon č. 141/1961 Sb., trestní řád
 Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád
 Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
 Zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních
19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
Opravné prostředky lze podat proti rozhodnutí soudu, příp. státního zastupitelství, dle
poučení, které je součástí písemného vyhotovení rozsudku nebo usnesení.
20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí, stanoví oprávnění orgánu sociálně
právní ochrany dětí uložit pokutu za porušení určitých ustanovení zákona (správní delikty).
21. Nejčastější dotazy
22. Další informace
23. Informace o popisovaném postupu
24. Související životní situace a návody jak je řešit
25. Za správnost popisu odpovídá útvar
Sociální odbor Městského úřadu ve Stříbře
26. Kontaktní osoba
Bc. Pánková Kamila, telefon 374 801 173, e-mail: pankova@mustribro.cz
Němcová Zdeňka, telefon 374 801 174, e-mail: nemcova@mustribro.cz
27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni
20.05.2014
28. Popis byl naposledy aktualizován
13.04.2016
29. Datum konce platnosti popisu
30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace
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