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Krajský úřad Královéhradeckého kraje

VÁŠ DOPIS ZN.:                                                                  Oblastní charita Náchod
ZE DNE:                                                                               Mgr. Ing. Marek Špelda, Ph.D. - ředitel
NAŠE ZNAČKA (č. j.): KUKHK- 21153/SV/2019                 Mlýnská 189
VYŘIZUJE: Mgr. Kateřina Nixová                                        547 01 Náchod              
ODBOR | ODDĚLENÍ: sociálních věcí/SPOD
LINKA | MOBIL: 563/ 702 175 793 
E-MAIL: knixova@kr-kralovehradecky.cz

DATUM: 17.07.2019

Počet listů: 1
Počet příloh: 0/ listů: 0
Počet svazků: 0
Sp. znak, sk. režim: 555.2, S15

R O Z H O D N U T Í

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor sociálních věcí (dále jen „krajský úřad“), 
příslušný k rozhodování dle ustanovení § 61 odst. 2 písm. d) zákona č. 359/1999 Sb., 
o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 359/1999 
Sb.“), rozhodl dle ustanovení § 46 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších 
předpisů, ve správním řízení z moci úřední, o změně pověření k sociálně-právní ochrany 
dětí dle ust. § 49 zákona č. 359/1999 Sb., ve spojení se zákonem č. 500/2004 Sb., správní 
řád, ve znění pozdějších předpisů,

t a k t o:

Oblastní charita Náchod, Mlýnská 189, 547 01 Náchod, IČ 46524282, se pověřuje dle 
§ 48, odst. 2 zákona č. 359/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, k výkonu sociálně-
právní ochrany dětí v tomto rozsahu: 

 Výkon činnosti podle § 10 odst. 1 písm. a) zákona č. 359/1999 Sb., to je 
vyhledávání dětí, na které se sociálně-právní ochrana zaměřuje ve smyslu § 6 
zákona č. 359/1999 Sb. 
Místo výkonu: Sv. Anna - domov pro matky s dětmi, Borská 616/621, 547 01 Náchod 
a dále okres Náchod a Královéhradecký kraj.

 Pomoc rodičům při řešení výchovných nebo jiných problémů souvisejících s 
péčí o dítě (§ 11 odst. 1 písm. a) zákona č. 359/1999 Sb.) 
Místo výkonu: Sv. Anna - domov pro matky s dětmi, Borská 616/621, 547 01 Náchod 
a dále okres Náchod a Královéhradecký kraj.

 Poskytování nebo zprostředkování rodičům poradenství při výchově a 
vzdělávání dítěte a při péči o dítě zdravotně postižené (§ 11 odst. 1 písm. b) 
zákona č. 359/1999 Sb.) 
Místo výkonu: Sv. Anna - domov pro matky s dětmi, Borská 616/621, 547 01 Náchod 
a dále okres Náchod a Královéhradecký kraj.
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 Pořádání v rámci poradenské činnosti přednášek a kurzů zaměřených na řešení 
výchovných, sociálních a jiných problémů souvisejících s péčí o dítě a jeho 
výchovu (§ 11 odst. 1 písm. c) zákona č. 359/1999 Sb.) 
Místo výkonu: Sv. Anna - domov pro matky s dětmi, Borská 616/621, 547 01 Náchod 
a dále okres Náchod a Královéhradecký kraj.

 Činnost zaměřená na ochranu dětí před škodlivými vlivy a předcházení jejich 
vzniku (§ 31 a 32 zákona č. 359/1999 Sb.) 
Místo výkonu: Sv. Anna - domov pro matky s dětmi, Borská 616/621, 547 01 Náchod 
a dále okres Náchod a Královéhradecký kraj.

Tímto rozhodnutím se ruší všechna předcházející rozhodnutí vydaná ve věci pověření 
k výkonu sociálně-právní ochrany dětí pověřené osobě (dříve) Farní charita Náchod, Mlýnská 
189, 547 01 Náchod, IČ 46524282, nyní Oblastní charita Náchod, Mlýnská 189, 547 01 
Náchod, IČ 46524282.
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