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Místní a časová dostupnost 

1a – Orgán sociálně-právní ochrany zajišťuje účinné poskytování sociálně-právní 
ochrany v potřebném rozsahu na celém území svého správního obvodu.  
 
Cíle kritéria: 

 Poskytování stejného rozsahu sociálně-právní ochrany na celém území správního 
obvodu 

 Zastupitelnost každého zaměstnance 
 Zajišťování sociálně-právní ochrany tak, aby nedošlo k časové prodlevě  

 
 

Kritérium 1a 

Orgán sociálně právní ochrany dětí Městského úřadu Bílina (dále jen „OSPOD“ nebo „MěÚ Bílina“) 

zajišťuje sociálně-právní ochranu (dále jen „SPO“) ve správním obvodu, které zahrnuje obce: 

Hostomice, Hrobčice (Razice, Mrzlice, Červený Újezd, Mukov, Kučlín, Mirošovice, Chouč, Tvrdín), 

Ledvice, Lukov (Štěpánov), Měrunice (Žichov), Ohníč (Němečky, Křemýž, Pňovičky, Dolánky, 

Tuchlov), Světec (Chotějovice, Štrbice, Úpoř). V základním pojetí sociálně-právní ochranu zajišťují 

i obecní úřady v těchto obcích, neboť jsou též orgány SPOD a v případě, že problém klienta 

nespadá do jejich působnosti, pomoc zprostředkují nebo doporučí obrátit se s problémem na 

OSPOD MěÚ Bílina. 

 

MěÚ Bílina má telefonické, emailové a písemné spojení se všemi obecními úřady ve svém 

správním obvodu. MěÚ Bílina je také zapojen do Systému včasné intervence (dále jen „SVI“) a 

v rámci tohoto funguje úzká spolupráce s obecními úřady, dalšími zainteresovanými  orgány a 

institucemi. 

 

Celé území správního obvodu je dobře dostupné pro klienty OSPOD prostřednictvím městské 

hromadné dopravy, autobusových dopravců, vlakových spojů Českých drah a soukromých 

autodopravců.  Území správního obvodu je dostupné i pro zaměstnance OSPOD. V obci Bílina 

prostřednictvím MHD, soukromých dopravců (autobusová a vlaková doprava, taxislužba), 

služebním vozidlem a pěší formou. Správní obvod je rozčleněn podle ulic a obcí ve správním 

obvodu (rozdělení je uvedeno v interním sdělení č. 265/2016/OSVaZ). Toto rozčlenění je známo 

všem zaměstnancům pracoviště – viz Tabulka č. 1 – Seznam ulic města a Obcí v ORP Bílina. Pokud 

je zaměstnanec, kterému je určitý konkrétní případ či tematická oblast přidělena nedostupný 

vzhledem ke krátkodobé i dlouhodobé nepřítomnosti na pracovišti, jsou určeni zaměstnanci při 

vzájemné zastupitelnosti. Toto je stanoveno v pracovní náplni každého zaměstnance. Po dobu 

nepřítomnosti, každý zaměstnanec, označí na dveřích své kanceláře místo, kde je zastupován. 

 

Informační dostupnost pro klienty je zajištěna informační tabulí v hale MěÚ Bílina, v chodbě 

detašovaného pracoviště Odboru sociálních věcí a zdravotnictví, webovými stránkami MěÚ Bílina 

dostupnými na www.bilina.cz, časopisem Bílinský zpravodaj, kde jsou zveřejňovány aktuální 

informace pro jednotlivé cílové skupiny, dále je k dispozici přehledová tabulka (kontakt na 

pracovníky OSPOD) s telefonními čísly a emailovými adresami na příslušné pracovníky.  

 

http://www.bilina.cz/


     Městský úřad Bílina 
 Odbor školství, sociálních věcí a zdravotnictví 
 Orgán sociálně-právní ochrany dětí 

 
STANDARDY KVALITY SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY 

 
Místní a časová dostupnost 

 
 
Adresa obecního úřadu obce s rozšířenou působností: 

Městský úřad Bílina kontaktní pracoviště:  
Břežánská 50/4 Odbor školství, sociálních věcí a zdravotnictv 
418 31  BÍLINA Žižkovo náměstí 58 
IČ: 00266230 
DIČ: CZ00266230 
Telefon: +420 417 810 811 
Fax: +420 417 810 927 
Datová schránka: qdtb7vx 
E-mail: ePodatelna@bilina.cz 
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