Standard č. 1: Místní a časová dostupnost
1a) Orgán sociálně-právní ochrany zajišťuje účinné poskytování sociálně-právní
ochrany v potřebném rozsahu na celém území svého správního obvodu.

Správní obvod
Správní obvod obce s rozšířenou působností Hlinsko je definován vyhláškou č. 388/2002 Sb., o
stanovení správních obvodů obcí s pověřeným obecním úřadem a správních obvodů obcí s
rozšířenou působností, ve znění pozdějších předpisů.
Orgán sociálně-právní ochrany (OSPOD) zajišťuje službu ambulantní i terénní povahy v obvodu
působnosti Městského úřadu Hlinsko. Jedná se o následující obce a jejich místní částí:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Hlinsko a místní části Čertovina, Chlum, Blatno, Kouty, Srní
Vojtěchov a místní část Plaňany
Raná a místní částí Medkovy Kopce, Oldřetice
Studnice a místní části Košínov, Zalíbené
Vítanov a místní část Stan
Vortová a místní části Lány, Lhoty
Jeníkov
Svratouch
Pokřikov
Kladno

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tisovec a místní části Dřeveš, Kvasín, Otáňka, Vrbětice
Včelákov a místní části Bystřice, Dolní Babákov, Hůrka, Příkrakov, Střítež, Vyhnánov
Trhová Kamenice a místní části Rohozná, Kameničky, Zubří, Hluboká, Polom, Petrov
Krouna a místní části Čachnov, Františky, Oldříš, Rychnov, Ruda
Otradov
Dědová
Kameničky a místní část Filipov
Holetín a místní část Horní Babákov
Hamry
Všeradov a místní části Jasné Pole, Milesimov
Vysočina a místní části Dřevíkov, Možděnice, Rváčov, Svobodné Hamry, Svatý Mikuláš,
Veselý Kopec
Miřetice a místní části Bošov, Čekov, Dachov, Dubová, Havlovice, Krupín, Majlant, Švihov

Dostupnost pro obyvatele okolních obcí
Sociálně-právní ochrana dětí (SPOD) je v celém správním obvodě zajišťována ve stejné kvalitě.
Dostupnost Městského úřadu Hlinsko je pro obyvatele z okolních obcí zajišťována pravidelnými
autobusovými a vlakovými spoji.
Pro cesty pracovníků OSPOD za klienty do jejich místa bydliště jsou využívány služební
automobily Městského úřadu Hlinsko. O služební jízdu a rezervaci služebního vozidla se žádá
elektronicky prostřednictvím Městského informačního systému. Vozidla na základě provedených
rezervací přiděluje v souladu se Směrnicí č. 1/2013 Používání služebních motorových vozidel
vedoucí odboru dopravy nebo jím pověřený pracovník. Pracovníci odboru sociálních věcí, školství a
zdravotnictví mají pro výkon svých agend (školství a zdravotnictví, sociální práce v přenesené
působnosti, SPOD) k dispozici dva služební automobily. Jeden z těchto automobilů byl pořízen z
prostředků státní dotace na výkon SPOD a je používán výhradně pro účely SPO. Vedoucí odboru
dopravy nebo jím pověřený pracovník přiděluje tento automobil pouze pracovníkům OSPOD.
Pokud je nutné kvůli souběhu okolností využít druhý automobil odboru, mají pracovníci OSPOD
také tento automobil k dispozici. V případě, že by služební vozidlo OSPOD ani druhé vozidlo
odboru sociálních věcí, školství a zdravotnictví nebylo v danou chvíli k dispozici (porucha apod.),
bude pracovníku OSPOD přiděleno náhradní služební vozidlo z vozového parku městského úřadu
tak, aby nedošlo k ohrožení výkonu SPOD. Služební automobil je pracovníkům OSPOD k dispozici
nepřetržitě také v rámci výkonu pohotovosti. Všichni pracovníci jsou poučeni o místě parkování
služebního vozidla, uchovávání klíčů od služebního vozidla odboru a karty CCS a k tomuto místu
mají zajištěn přístup.
Aby nebyl ohrožen výkon SPO (včetně specializací) v žádném místě správního území, pracovníka,
který nevlastní příslušné řidičské oprávnění, dopraví na potřebné místo výkonu SPO jiný pracovník
určený vedoucím OSVŠZ.
Okrsky, specializace, zastupitelnost
Správní obvod ORP Hlinsko je z hlediska výkonu SPOD rozdělen do okrsků. Výkon SPOD v
jednotlivých okrscích má na starosti vždy konkrétní pracovník.
Specifické činnosti SPOD, kterými jsou a) náhradní rodinná péče, b) sociální kuratela pro děti a
mládež, c) ochrana týraných a zneužívaných dětí, pomoc nezletilým obětem trestné činnosti,
vykonávají určení pracovníci v rámci celého správního obvodu ORP Hlinsko.

O tomto členění správního obvodu a příslušnosti klienta ke klíčovému pracovníkovi seznámí klienta
dle potřeby kterýkoli pracovník OSPOD. O vymezeném okrsku a o specializaci jednotlivých
pracovníků informují také tabulky u jednotlivých kanceláří.
Určení okrsků, specializací a vzájemnou zastupitelnost pracovníků řeší Metodický pokyn vedoucího
odboru sociálních věcí, školství a zdravotnictví č. 1/2014 Okrsky, specializace a zastupitelnost
pracovníků OSPOD.

Souvisejicí dokumenty:
• Směrnice 1/2013 Používání služebních motorových vozidel
• Metodický pokyn vedoucího odboru sociálních věcí, školství a zdravotnictví č. 1/2014 Okrsky, specializace a
zastupitelnost pracovníků OSPOD

