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ROZHODNUTÍ
Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor sociálních věcí, rozhodl podle § 49 zákona
č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů,
v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,
takto:
Centru sociálních služeb Domažlice, příspěvková organizace, se sídlem
Baldovská 583, Domažlice, IČO: 75007754
se uděluje
pověření k výkonu sociálně-právní ochrany dětí ve smyslu § 48 zákona
č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „zákon“), poskytované v tomto rozsahu:
 Převzetí zajišťování příprav žadatelů o zprostředkování osvojení nebo
pěstounské péče k přijetí dítěte do rodiny [§ 19a odst. 1 písm. c)], kterou jinak
zajišťuje krajský úřad (§ 11 odst. 2), provádění příprav žadatelů
o zprostředkování osvojení nebo pěstounské péče
 Poskytování odborného poradenství a pomoci žadatelům o zprostředkování
osvojení nebo pěstounské péče a poskytování poradenské pomoci fyzickým
osobám vhodným stát se osvojiteli nebo pěstouny a osvojitelům nebo pěstounům
v souvislosti s osvojením dítěte nebo svěřením dítěte do pěstounské péče [§ 11
odst. 1 písm. d), § 11 odst. 2 písm. c)]
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Výkon sociálně-právní ochrany dětí bude realizován v těchto prostorách:









Centrum sociálních služeb Domažlice, Baldovská 583, Domažlice
Dětské centrum Plzeň, příspěvková organizace Na Chmelnicích 6, Plzeň
Dětské centrum Plzeň, Partyzánská 55, Plzeň
Mezigenerační a dobrovolnické centrum TOTEM, z.s. Kaznějovská 51, Plzeň
Dětské centrum Paprsek, Šestajovická 19, Praha
Dětské centrum Paprsek, Svépravnická 701, Praha
Adresa lektora (příprava dětí), Pražská 15, Plzeň
Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje, příspěvková organizace
Klatovská třída 200, Plzeň
 Adresy trvalého pobytu žadatelů o náhradní rodinnou péči na území Plzeňského
kraje
Tímto rozhodnutím se mění rozhodnutí o pověření k výkonu sociálně-právní
ochrany dětí vydané Krajským úřadem Plzeňského kraje, odborem sociálních
věcí, ze dne 13.03.2013, č.j.: SV/889/13.
Odůvodnění
Centrum sociálních služeb, příspěvková organizace zřízená Plzeňským krajem,
požádalo dne 13.03.2019 Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor sociálních věcí,
o změnu pověření k výkonu sociálně-právní ochrany dětí v uvedeném rozsahu.
Důvodem podání žádosti je změna v místech poskytování činností sociálně-právní
ochrany dětí. Oproti předchozímu rozhodnutí došlo ke změně pronajatých prostor, kde
bude organizace realizovat svou činnost. Organizace Centrum sociálních služeb
Domažlice doložila výpis z katastru nemovitostí, prohlášení Dětského centra v Plzni,
prohlášení Dětského centra Paprsek a prohlášení Mezigeneračního a dobrovolnického
centra Totem, z.s. Dne 02.04.2019 bylo provedené místní šetření na adrese Plzeň,
Pražská 15, kde bude realizována příprava dětí. Rozsah činností sociálně-právní
ochrany dětí, které chce organizace poskytovat, se oproti původnímu rozhodnutí
nemění.
Již při podání přechozích žádosti organizace o udělení pověření k výkonu sociálněprávní ochrany dětí byly doloženy veškeré náležitosti v souladu s § 49 zákona.
K žádosti o vydání pověření byly dodány veškeré podklady podle § 49 odst. 2 zákona.
Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor sociálních věcí, prošetřil žádost Centra sociálních
služeb, příspěvkové organizace v plném rozsahu a dospěl k závěru, že organizace
splňuje veškeré zákonné podmínky stanovené pro výkon sociálně-právní ochrany dětí a
rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí.
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Poučení:
Proti tomuto rozhodnutí lze dle § 81 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění
pozdějších předpisů, podat do 15 dnů ode dne jeho oznámení odvolání k Ministerstvu
práce a sociálních věcí ČR prostřednictvím Krajského úřadu Plzeňského kraje, odboru
sociálních věcí, který toto rozhodnutí vydal.

Mgr. Filip Zapletal
vedoucí odboru sociálních věcí
v z. Mgr. Roman Mašek
vedoucí oddělení sociálních věcí
podepsáno elektronicky
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