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Orgán sociálně - právní ochrany dětí 

OSPOD 

 
Na orgánu sociálně-právní ochrany dětí pracují sociální pracovníci a kurátoři, kteří mají na starost děti 
a jejich rodiny.  
 
V případě, že nebudete spokojeni s přístupem, postupem a chováním některého pracovníka nabízíme 
možnosti řešení: 
 

1. můžete se obrátit na vedoucí OSPOD, který věc prošetří 

2. můžete podat STÍŽNOST s uvedením konkrétních nedostatků, či výhrad 

 
STÍŽNOST MOHOU PODAT 

 Klienti OSPOD (dítě, rodiče, jiné osoby odpovědné za výchovu dítěte), 

 jiné osoby dotčené činností orgánu sociálně-právní ochrany dětí (příbuzní, 

partneři rodičů, sousedé, …), 

 zaměstnanci jiných obcí a obecních úřadů, 

 zaměstnanci jiných státních organizací (školy a školská zařízení, zdravotnická 

zařízení, soudy, státní zastupitelství, probační a mediační služba, Policie České 

republiky, městská policie), 

 zástupci nestátních neziskových organizací (Charita, Podané ruce, psychologické 

a rodinné poradny, ….). 

 

JAK LZE STÍŽNOST PODAT 

 písemně poštou nebo osobně na podatelnu  

 elektronickou poštou (e-mailem), faxem, 

 datovou schránkou  

 osobně do protokolu, 

 telefonicky.  
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KDE STÍŽNOST PODAT 

Městský úřad Telč 

Nám. Zachariáše z Hradce 70 

Tel. 567 112 411 

 

Odbor sociálních věcí Městského úřadu  

Mgr. Vít Drexler  
tel. 567 112 441, email – vit.drexler@telc.eu 
Vedoucí sociálního odboru 
 
Dana Kantorová 
tel. 567 112 447, email – dana.kantorova@telc.eu 
Sociálně - právní ochrana dětí + náhradní rodinná péče 
 
Radka Macků, DiS.  
tel. 567 112 443, email – radka.macku@telc.eu 
Sociálně - právní ochrana dětí 
 
Marcela Láníková, DiS. 
tel. 567 112 442, email - marcela.lanikova@telc.eu 
Sociálně - právní ochrana dětí + kurátor pro děti a mládež 
 

 
KDY BUDE STÍŽNOST VYŘÍZENA 

Příjemce stížnosti je povinen věc prošetřit a do 30 dnů ode dne doručení stížnosti Vás písemně 
vyrozumět o vyřízení stížnosti, výsledku šetření stížnosti a o přijatých opatřeních k nápravě. Ve vyřízení 
stížnosti je uvedeno, zda byla stížnost jako celek, resp. její jednotlivé části důvodná, částečně důvodná 
nebo nedůvodná, byla-li stížnost shledána důvodnou nebo částečně důvodnou. 
 
Vyřízení stížnosti obsahuje i poučení o možnosti podat podnět k přešetření způsobu vyřízení 
stížnosti. 

 
PŘEŠETŘENÍ ZPŮSOBU VYŘÍZENÍ STÍŽNOSTI 

Máte-li za to, že stížnost nebyla řádně vyřízena, můžete požádat nadřízený správní orgán, aby přešetřil 
způsob vyřízení stížnosti.  
 
Nadřízeným správním orgánem Městského úřadu v Telči v rámci přenesené působnosti je Krajský úřad 
Kraje Vysočina.  
 
 

NEZPOMEŇTE vždy uvést kontaktní údaje pro doručování korespondence (doručovací adresu, 
ID Vaší datové schránky, emailový kontakt). Může to urychlit vyřízení Vašeho podání. 
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