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Paní

Poskytnuti informace podle zákona č. 106/1999 Sb.

Vážená pani

Městský úřad Příbram dne 21.02.2020 obdržel Vaši žádost o poskytnuti informace podle zákona
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Žádost se týkala poskytnutí informaci o výkonu
sociálně-právní ochrany děti (SPOD) pro jejich využiti v rámci vaší vysokoškolské diplomové práce.

Následují odpovědi na dotazy, které jsou poskytovány v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

l) Kolikrát byla rodičům ve správním řízeni uložena povinnost účastnit se 1. setkání se zapsaným
mediátorem v rozsahu 3 hodin dle ust. § 13 zák. SPOD, a to v roce 2017, v roce 2018 a v roce
2019?

Povinný subjekt k žádosti o informaci sděluje: 2017 - Ox, 2018 - Ox, 2019 - Ox,
Ve správním řízení nebyla v letech 2017 - 2019 uložena povinnost účastnit se 1. setkání s mediátorem
v rozsahu 3 hodin. V rámci interdiscip/inám/ spolupráce s Okresním soudem v Příbrami (OS) jsou rodiče
na společné schůzce na OSPOD seznamováni s procesem úpravy poměrů a jsou seznamováni
s možnosti spolupráce s mediátorem, působ/c/m v našem správním obvodu. V rámci soudního řízení,
kdy rodiče nejsou schopni dohodnout se na otázkách (ýkaj/c/ch se jejich společných děti, jejich vztahy
jsou napjaté, naňzuje OS rodičům dle platné legislativy mediaci u konkrétního mediátora, kteiý službu
nablzl v našem správním obvodu, případně v Centru psycho/ogicko-sociá/n/ho poradenství
Středočeského kraje v Příbrami.

2) Kolik pracovníků OSPOD má nějakou formu mediačního kurzu či výcviku (stačí odhad, případně
obecné procentuálnI vyjádření)?

Informaci povinný subjekt (OSPOD MěÚ ORP Příbram) nevede, protože není potřebná pro výkon
vztahující se k agendě SPOD, ani pro účely kvalifikace sociálního pracovníka. Povinnému subjektu
nevzniká povinnost poskytnout informaci, neboť' se jedná o dotaz, který vede k vytváření nové informace
ve smyslu ustanovení § 2 odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů.

3) Je pro postup ukládáni povinnosti účastnit se 1. setkání s mediátorem přijat vnitřní pokyn
či metodika?

povinný subjekt k této otázce sděluje, že k ukládání povinnosti účastnit se 1. setkání s mediátorem není
v rámci OSPOD MěÚ ORP Příbram přijat vnitřní pokyn či metodika.
Pracovnici OSPOD však využ/vaj/ širokou škálu odborných semináň), akreditovaných MPSL( na téma
mediace rodičovských sporů

Ohledně dotazů nad rámec výše uvedených sdělujeme, že poskytnuti odpovědi na tyto dotazy by nutně
byly považovány za názory OSPOD MěÚ Příbram.
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Povinnému subjektu nevzniká tedy povinnost poskytovat požadované informace, neboť' se jedná
o dotazy na názory ve smyslu ustanoveni § 2 odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů."

S pozdravem

PhDr. Luděk Fára v. r.
vedoucí Odboru sociálních věcí a zdravotnictví
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