Standardy kvality sociálně právní ochrany
na území obce Mackovice
1. Místní a časová dostupnost
Základní informace o úřadu:

Název úřadu: Obecní úřad Mackovice
Sídlo úřadu: Mackovice 49, 671 78 Jiřice u Miroslavi
Úřední dny, hodiny a provozní doba:
Pondělí

8:00 – 16:00

úřední den

Úterý

8:00 – 16:00

úřední den

Středa

8:00 – 17:00

úřední den

Čtvrtek

8:00 – 16:00

úřední den

Pátek

8:00 - 15:00

úřední den

Kontakty:
Podatelna městského úřadu:
 telefonní spojení: 515 277 114
 e-mail: obec.mackovice@seznam.cz
 datová schránka: wywazsv

Rozsah působnosti úřadu(OSPOD):
Územní působnost obce Mackovice
Přehled pracovníků OSPOD včetně jejich specializací :

Vlastimil Balcar - starosta obce – odpovědná osoba na úseku správních činností při
sociálně – právní ochraně dětí

telefonní spojení: 515 277 114

e mail: obec.mackovice@seznam.cz

Zastupující pracovník:
František Hrnčár – místostarosta obce Mackovice
 telefonní spojení: 515 277 114
 e-mail: obec.mackovice@seznam.cz
Zastupujícím pracovníkem Vlastimila Balcara je František Hrnčár, místostarosta obce.
Naplnění kritéria:
Informace o úředních hodinách a výše uvedené informace jsou zveřejněny na webových stránkách
Obce Mackovice a na nástěnce v prostorách budovy Městského úřadu a to a atriu úřadu.

Přehled o všech činnostech zajišťovaných OSPOD
Sociálně – právní ochranu dětí zajišťuje jako orgán sociálně – právní ochrany dětí Obecní úřad
Mackovice a sociálně – právní ochranu dětí dále zajišťuje Obec Mackovice v samostatné
působnosti.
Obecní úřad Mackovice zajišťuje:
vyhledává děti
a) jejichž rodiče zemřeli
b) neplní povinnosti plynoucí z rodičovské odpovědnosti, nebo
c) nevykonávají nebo zneužívají práva plynoucí z rodičovské odpovědnosti;
které byly svěřeny do výchovy jiné osoby odpovědné za výchovu dítěte, pokud tato osoba neplní
povinnosti plynoucí ze svěření dítěte do její výchovy;
které vedou zahálčivý nebo nemravný život spočívající zejména v tom, že zanedbávají školní
docházku, nepracují, i když nemají dostatečný zdroj obživy, požívají alkohol nebo návykové látky,
jsou ohroženy závislostí, živí se prostitucí, spáchaly trestný čin nebo, jde-li o děti mladší než
patnáct let, spáchaly čin, který by jinak byl trestným činem,4) opakovaně nebo soustavně páchají
přestupky5) nebo jinak ohrožují občanské soužití;
které se opakovaně dopouští útěků od rodičů nebo jiných fyzických nebo právnických osob
odpovědných za výchovu dítěte;
na kterých byl spáchán trestný čin ohrožující život, zdraví, svobodu, jejich lidskou důstojnost,
mravní vývoj nebo jmění, nebo je podezření ze spáchání takového činu;
které jsou na základě žádostí rodičů nebo jiných osob odpovědných za výchovu dítěte opakovaně
umísťovány do zařízení zajišťujících nepřetržitou péči o děti nebo jejich umístění v takových
zařízeních trvá déle než 6 měsíců;
které jsou ohrožovány násilím mezi rodiči nebo jinými osobami odpovědnými za výchovu dítěte,
popřípadě násilím mezi dalšími fyzickými osobami;
které jsou žadateli o udělení mezinárodní ochrany, azylanty nebo osobami požívajícími doplňkové
ochrany, a které se na území České republiky nacházejí bez doprovodu rodičů nebo jiných osob
odpovědných za jejich výchovu;
pokud tyto skutečnosti trvají po takovou dobu nebo jsou takové intenzity, že nepříznivě ovlivňují

vývoj dětí nebo jsou anebo mohou být příčinou nepříznivého vývoje dětí.
působí na rodiče, aby plnili povinnosti vyplývající z rodičovské odpovědnosti
projednává s rodiči odstranění nedostatků ve výchově dítěte
projednává s dítětem nedostatky v jeho chování
sleduje, zda je na základě kontrolních oprávnění zamezováno v přístupu dětí do prostředí,
které je z hlediska jejich vývoje a výchovy ohrožující
poskytuje nebo zprostředkovává rodičům na jejich žádost poradenství při uplatňování
nároků dítěte
oznamuje Městskému úřadu Znojmo skutečnosti, které nasvědčují tomu, že jde o děti výše
uvedené
podává soudu podněty k opatřením týkajícím se výchovy dětí
Obec Mackovice vytváří předpoklady pro kulturní, sportovní, jinou zájmovou a vzdělávací činnost dětí.

Vlastimil Balcar
starosta obce Mackovice

