ROZHODNUTÍ O ODMÍTNUTÍ ŽÁDOSTI O NAHLÍŽENÍ DO PODKLADU
PRO ZPRACOVÁNÍ SPISOVÉ DOKUMENTACE
§ 55 odst. 6 zákona o sociálně-právní ochraně dětí
Č.j.: OSV/P/1/2016

Vážený pan

Sp.zn: Om 15/2013

Mgr. Václav Novák

Vyřizuje: Mgr. Pavla Kořínková

Havlíčkova 800

V Litovli dne 15. 2. 2016

784 01 Litovel

ROZHODNUTÍ
Městský úřad Litovel, oddělení sociálně-právní ochrany dětí jako místně příslušný správní orgán dle
ustanovení § 61 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „zákon o SPOD“) rozhodl v souladu s ustanovením § 55 odst. 4 zákona o SPOD ve věci
žádosti Mgr. Václava Nováka, bytem Havlíčkova 800, 784 01 Litovel, o nahlédnutí do spisové
dokumentace vedené o nezletilém Karlu Novákovi, nar. 15. 3. 2015, sp. zn. Om 15/2013, podané dne
10. 2. 2016 takto:
Žádost Mgr. Václava Nováka o nahlédnutí do podkladu pro zpracování spisové dokumentace
P/Om 15/2013 se odmítá.

Odůvodnění:
Důvodem zamítnutí žádosti je skutečnost, že se jedná o písemnosti uvedené v § 55 odst. 4 zákona o
SPOD a v článku 8 odst. 2 a 3 Směrnice MPSV č.j. 2013/26780-21 ze dne 19. 9. 2013 o stanovení
rozsahu evidence dětí a obsahu spisové dokumentace o dětech vedené orgány SPOD (dále jen
„Směrnice“). (současně zde budou vysvětleny důvody, pro které OSPOD zařadil předmětnou
písemnost nebo písemnosti do P/OM složky. Těmito důvody mohou být pouze vymezené důvody
podle článku 8 odst. 2 směrnice MPSV o vedení spisové dokumentace.)
V podkladu pro zpracování spisové dokumentace jsou zařazeny následující listiny: protokol s jednání s
nezletilým shrnující současný stav doma (obecné sdělení o jakou listinu se jedná). Tato listina pak dle
článku 8 odst. 2 písm. d) Směrnice je podrobným záznamem nebo protokolem o jednání OSPOD,
které bylo vedeno bez přítomnosti rodičů a je tak z tohoto důvodu založeno do P/Om složky. (odkaz
na daný odkaz ve směrnici, který odůvodňuje, že se jedná o záznam, který je taxativně vymezen jako
patřící do P/Om složky)
Poučení:
Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání a to do 15 dnů po jeho oznámení ke Krajskému úřadu
Olomouckého kraje, Jeremenkova 40a, prostřednictvím zdejšího obecního úřadu obce s rozšířenou
působností, a to do 15 dnů ode dne jeho oznámení. Odvolání proti tomuto rozhodnutí nemá
odkladný účinek.
(otisk razítka – malé kulaté se státním znakem)
Mgr. Karel Nováček
oprávněná úřední osoba

