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ROZHODNUTÍ 
 
 
Krajský úřad Pardubického kraje, odbor sociálních věcí, jako správní orgán příslušný dle § 49 odst. 
6 písm. b) a § 61 odst. 2 písm. d) zákona č. 359/1999 Sb. o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění 
pozdějších předpisů a zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„správní řád“), rozhodl takto: 
 
Děti patří domů, z.s., se sídlem Náměstí Míru 108/28, Svitavy, 568 02, IČ 226 82 660, se pověřuje 
výkonem sociálně-právní ochrany dětí na následujících místech: 
 
Náměstí Míru 108/28, Svitavy 

Vrchlického 9, Teplice 

a dále  

 
v Pardubickém kraji, spádovém území obecních úřadů s rozšířenou působností: Česká 
Třebová, Hlinsko, Holice, Chrudim, Lanškroun, Litomyšl, Moravská Třebová, Pardubice, 
Polička, Svitavy, Ústí nad Orlicí, Vysoké Mýto, Žamberk  
 
v Královehradeckém kraji, spádovém území obecního úřadu s rozšířenou působností: Hořice 
 
v Olomouckém kraji, spádovém území obecního úřadu s rozšířenou působností: Olomouc 
 
v Jihomoravském kraji, spádovém území obce rozšířenou působností: Blansko, Brno, 
Břeclav, Boskovice, Kuřim, Rosice, Šlapanice, Tišnov, Vyškov  
 
v Ústeckém kraji, spádovém území obecních úřadů s rozšířenou působností: Bílina, Děčín, 
Litoměřice, Lovosice, Louny, Most, Teplice, Ústí nad Labem 
 
ve Středočeském kraji, spádovém území obecního úřadu s rozšířenou působností: 
Černošice 
 
spádové území Magistrátu města Prahy. 

 

Děti patří domů, z.s. 
 
Náměstí Míru 108/28 
568 02  Svitavy 
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O d ů v o d n ě n í 

 
Rozhodnutím Krajského úřadu Pardubického kraje ze dne 30. 4. 2010 č. j. KrÚ 30572/2010 byla 
organizace „Děti patří domů, z.s., Svitavy“, pověřena výkonem sociálně-právní ochrany dětí. 
Rozhodnutím Krajského úřadu Pardubického kraje ze dne 4. 9. 2014 č. j. KrÚ 57881/2014, bylo 
rozhodnuto o místech výkonu sociálně-právní ochrany. Rozhodnutím dne 12. 3. 2019 č. j. KrÚ 
21621/2019 bylo rozhodováno o změně místa výkonu sociálně-právní ochrany dětí.  
 
Organizace „Děti patří domů, z.s. Svitavy“ zaslala Krajskému úřadu Pardubického kraje žádost 
o rozšíření místa výkonu sociálně-právní ochrany dětí o  obec s rozšířenou působnosti Lovosice 
v Ústeckém kraji. Spolu s žádostí doložila všechny potřebné podklady v souladu s ustanovením 
§ 49 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí. 
 
Městský úřad Lovosice byl požádán o vyjádření k rozšíření aktivit organizace „Děti patří domů, z.s.“, 
v jejich spádové oblasti, a ve svém vyjádření uvedl, že vstup další pověřené osoby uvítá. 
 
Organizace splnila všechny podmínky pro vydání pověření o rozšíření místa výkonu sociálně-právní 
ochrany o obec s rozšířenou působností Lovosice. Na základě výše uvedených skutečností bylo 
rozhodnuto tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí. 
 
 
Poučení: Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho doručení prostřednictvím 
odboru sociálních věcí Krajského úřadu Pardubického kraje k Ministerstvu práce a sociálních věcí 
ČR. Lhůta pro podání odvolání se počítá ode dne následujícího po doručení písemného vyhotovení 
rozhodnutí, nejpozději však po uplynutí desátého dne ode dne, kdy bylo nedoručené a uložené 
rozhodnutí připraveno k vyzvednutí. 
 
 
 
 
 
                                                                         „podepsáno elektronicky“ 
   
          Ing. Helena Zahálková, MBA                          
 vedoucí odboru  
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