
 

Odpověď na žádost o poskytnutí informace dle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu  

k informacím.  

 

Žádost číslo: 17 

Evidenční číslo žádosti: MUSP 25615/2021 

Žádost přijata a zaevidována dne: 02.03.2021 

Obsah žádosti: sociálně právní ochrana dětí 

Dotčený odbor, který poskytl podklady pro 

zpracování odpovědi: 
SOC 

Odpověď poskytnuta dne: 04.03.2021 

Odpověď poskytnuta:  V plném rozsahu 

Přílohy: 0 

 

Odpověď:   

 
Vážená paní xxxxx 

 

Městský úřad Šumperk, povinný subjekt podle ust. § 2, odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., 

o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“), obdržel dne 

02.03.2021 Vaši žádost o poskytnutí informace podle InfZ. V žádosti požadujete následující 

informace: 

 

1.  Prosím o informaci s přesnou specifikací důvodu a odkazu na konkrétní právní předpis a 

jeho ustanovení, na základě kterého nebylo z Vaší strany dne 8.10.2019 postupováno v souladu 

s § 55 odst. 4 zákona č. 359/1999 Sb., v platném znění, a s ohledem na čl. 8 odst. 2 bod d) 

směrnice Ministerstva práce a sociálních věcí č 2013/26780-21, přestože byl syn Vámi pozván 

na pohovor s jeho opatrovníkem na půdě OSPOD, a to za účasti jiné Vámi přizvané osoby? 

2. Prosím o informaci, jaká právní úprava umožňuje neoficiální účast osoby (v našem 

případě vedoucí OSPOD) na jednání na půdě OSPOD, zásah a ovlivňování této osoby do jednání 

bez uvedení do protokolu jednak její přítomnosti, jednak obsahového sdělení? 

3. Prosím o informaci, jaká je stanovena lhůta pro vyřizování oficiální mailové 

korespondence úředními osobami a dle jakých pravidel, je standartní odpovídat více než týden? 

 

Povinný subjekt dle InfZ k Vaší žádosti sděluje následující:  

Ad 1. OSPOD sám vyhodnocuje, co bude obsahem spisové dokumentace a v uvedeném případě 

šlo o postup soudu v souladu s ustanovením §100, odstav. 3 zákona č. 99/1963 Sb. v platném 

znění a § 20 odstav. 4 zákona č. 292/2013 Sb. o zvláštních řízeních soudních, v platném znění. 

  

Ad2.  Není žádná právní úprava, účast vedoucí OSPOD při jednání s klienty je v souladu 

s pracovní náplní a plně v její kompetenci. 

http://www.sumperk.cz/


 

 Ad 3. V souladu se směrnicí MěÚ Šumperk je stanovena lhůta 15 dnů, při výkonu SPOD lze 

použít lhůty 30 dnů v souladu se správním řádem. 

 

 

S pozdravem 

Ing. Pavla Skálová 

Vedoucí odboru sociálních věcí  

Odbor sociálních věcí 

Městský úřad Šumperk  
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