STANDARD 1
Místní a časová dostupnost
1a
Orgán sociálně-právní ochrany zajišťuje účinné poskytování sociálněprávní ochrany v potřebném rozsahu na celém území svého správního
obvodu.
Místní dostupnost
Správní obvod orgánu sociálně-právní ochrany dětí Městského úřadu v Soběslavi je vymezen
správním obvodem obecního úřadu obce s rozšířenou působností MěÚ Soběslav dle vyhlášky
Ministerstva vnitra č. 388/2002 Sb., ze dne 15. srpna 2002, o stanovení správních obvodů obcí
s pověřeným obecním úřadem o správních obvodech obcí s rozšířenou působností. Je
vymezen územím obcí Soběslav, Veselí n/L, Borkovice, Budislav, Dírná, Drahov, Dráchov,
Hlavatce, Chotěmice, Katov, Klenovice, Komárov, Mažice, Mezná, Myslkovice, Přehořev,
Roudná, Řípec, Sedlečko u Soběslavě, Skalice, Sviny, Třebějice, Tučapy, Val, Vlastiboř,
Vlkov, Vesce, Zálší, Zlukov, Zvěrotice, Žíšov.
Sociální pracovníci mají vymezeny jednotlivé správní obvody, když každý z nich vykonává
sociálně-právní ochranu především ve svém správním obvodu. Jejich působnost je však na
celém správním obvodu Městského úřadu v Soběslavi jako obecního úřadu obce s rozšířenou
působností.
Jednotlivé správní obvody jsou uvedeny v příloze č. 1.
Orgán sociálně-právní ochrany dětí sídlí v budově Městského úřadu v Soběslavi, na adrese
Soběslav, Nám. Republiky 55/I ve III. patře. V budově je výtah. Budova je umístěna v centru
města, je tedy dobře dostupná všem občanům. Před budovou je parkoviště pro osobní
automobily.
Pracovníci OSPOD mají k dispozici služební vozidlo, které mohou využívat pro potřeby
poskytování sociálně-právní ochrany dětem a rodinám ve správním obvodu Městského úřadu
v Soběslavi.
Postup pro užívání služebních automobilů:
Ke služebním cestám využívají zaměstnanci OSPOD přidělený osobní vůz určený výhradně
pro zaměstnance MěÚ Soběslav. Zaměstnanci v případě potřeby mohou požádat o přidělení
dalšího osobního vozu z vozového parku města. O přidělení vozu se žádá u asistentky
tajemníka. Zde se klíčky od vozidla vyzvedávají a po skončení služební cesty odevzdávají.
Cestovní příkaz schvaluje vedoucí OSPOD, příp. její zástup.
Pro případ využití vozidla při výkonu pohotovosti se použijí klíče, které jsou umístěné
v kanceláři č. 305 v určené skříňce. S tímto místem jsou seznámené všechny pracovnice
OSPOD.

Příloha č. 1
Mapa spádové oblasti

