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ROZHODNUTÍ
Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor sociálních věcí, rozhodl podle ustanovení § 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:
Obecně prospěšné společnosti Náhradní RODINY ÚSTECKÉHO KRAJE,
IČO: 26993392,
se sídlem Boženina 169, 439 07 Peruc,
(dále jen pověřená osoba)
se uděl uje 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), v rozsahu:
1) Uzavírání dohod o výkonu pěstounské péče (§ 47b zákona);
Místo výkonu:
Poradna pro náhradní rodinnou péči Ústí nad Labem
Masarykova 750/316
400 01 Ústí nad Labem
Poradna pro náhradní rodinnou péči Louny
Mánesova 1340/15
440 01 Louny
Terénní činnost je realizována na území Ústeckého kraje a na území Libereckého
kraje na území obcí Česká Lípa, Kravaře, Nový Bor, Sloup v Čechách, Stráž pod
Ralskem.
2) 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);
Místo výkonu:
Poradna pro náhradní rodinnou péči Ústí nad Labem
Masarykova 750/316
400 01 Ústí nad Labem
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Poradna pro náhradní rodinnou péči Louny
Mánesova 1340/15
440 01 Louny
Terénní činnost je realizována na území Ústeckého kraje a na území Libereckého
kraje na území obcí Česká Lípa, Kravaře, Nový Bor, Sloup v Čechách, Stráž pod
Ralskem.
3) Poskytování výchovné a poradenské péče osobě pečující, s níž pověřená
osoba uzavřela dohodu o výkonu pěstounské péče (§ 47b), při výkonu
pěstounské péče a sledování výkonu pěstounské péče; pokud osoba pečující
o tuto službu požádá, je pověřená osoba povinna výchovnou a poradenskou
péči poskytnout;
Místo výkonu:
Poradna pro náhradní rodinnou péči Ústí nad Labem
Masarykova 750/316
400 01 Ústí nad Labem
Poradna pro náhradní rodinnou péči Louny
Mánesova 1340/15
440 01 Louny
Terénní činnost je realizována na území Ústeckého kraje a na území Libereckého
kraje na území obcí Česká Lípa, Kravaře, Nový Bor, Sloup v Čechách, Stráž pod
Ralskem.
4) Vyhledávání fyzických osob vhodných stát se osvojiteli nebo pěstouny a
jejich oznamování obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností (§ 19a odst.
1 písm. b), § 48 odst. 2 písm. g).
Místo výkonu:
Poradna pro náhradní rodinnou péči Ústí nad Labem
Masarykova 750/316
400 01 Ústí nad Labem
Poradna pro náhradní rodinnou péči Louny
Mánesova 1340/15
440 01 Louny
Terénní činnost je realizována na území Ústeckého kraje a na území Libereckého
kraje na území obcí Česká Lípa, Kravaře, Nový Bor, Sloup v Čechách, Stráž pod
Ralskem.
Tímto rozhodnutím se mění rozhodnutí o pověření k výkonu sociálně-právní ochrany
dětí vydané Krajským úřadem Ústeckého kraje, odborem sociálních věcí a
zdravotnictví, č.j. 2306/SZ/2012, ze dne 7. 12. 2012, rozhodnutí vydané odborem
sociálních věcí a zdravotnictví, č.j. 50/SZ/2013 ze dne 28. 1. 2013, č.j. 12/SV/2013 ze
dne 4. 4. 2013, č.j. 126/SV/2013 ze dne 22. 5. 2013, č.j. 293/SV/2013 ze dne 24. 7. 2013,
č.j. 515/SV/2014 ze dne 20.5.2014, č.j. 881/SV/2015 ze dne 24.7.2015, č.j. 1291/SV/2015
ze dne 21.9.2015.
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ODŮVODNĚNÍ
Krajský úřad Ústeckého kraje obdržel dne 22. 4. 2016 žádost pověřené osoby o změnu
pověření k výkonu sociálně-právní ochrany spočívající ve změně místa výkonu sociálněprávní ochrany dětí.
Na základě předložených dokladů a po provedeném šetření dospěl Krajský úřad Ústeckého
kraje, odbor sociálních věcí k závěru, že shora uvedený účastník řízení splňuje zákonem
stanovené podmínky pro požadovaný rozsah pověření k výkonu sociálně-právní ochrany, a
proto rozhodl, jak je výše uvedeno.

POUČENÍ
Proti tomuto rozhodnutí lze podle 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, které o odvolání rozhodne. Odvolání se podává prostřednictvím
Krajského úřadu Ústeckého kraje, odboru sociálních věcí a zdravotnictví, který rozhodnutí
vydal. Lhůta pro podání odvolání se počítá ode dne následujícího po doručení písemného
vyhotovení rozhodnutí, nejpozději však po uplynutí desátého dne, kdy bylo nedoručené a
uložené rozhodnutí připraveno k vyzvednutí.

Ing. Petra Lafková
vedoucí odboru

otisk úředního razítka

Rozdělovník
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2. Krajský úřad Ústeckého kraje

Tel.: +420 475 657 111
Fax: +420 475 200 245

Url: www.kr-ustecky.cz
E-mail: urad@kr-ustecky.cz

IČ: 70892156
DIČ: CZ70892156

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
č. ú. 882733379/0800

