Úřad městské části Praha 10
Odbor sociální

Váš dopis zn.:
Naše značka: P10-189519/2020
Vyřizuje linka: Chochulová/219
V Praze dne: 10. 12. 2020
Poskytnutí informace na žádost podle § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
Městská část Praha 10, Úřad městské části Praha 10, odbor sociální, obdržel dne 25. 11. 2020 Vaši
žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen ,,InfZ“), o poskytnutí informací ve znění:
„dovoluji si Vás požádat o sdělení statistických informací ve věci zastupování dítěte Orgánem
sociálně právní ochrany dětí. Konkrétně v kolika případech OSPOD ÚMČ Praha 10 zastupoval v roce
2019 nezletilé dítě v soudním řízení o úpravě poměrů a v kolika případech navrhoval svěření do
výhradní péče matky., výhradní péče otce., střídavé péče, společné péče a či jiné.“
V souladu s ustanovením § 14 odst. 5 písm. d) InfZ Vám tímto požadované informace poskytujeme
v následující formě: elektronicky na Vaši e-mailovou adresu ve formě textu tohoto přípisu.
OSPOD ÚMČ Praha 10 zastupoval v roce 2019 nezletilé dítě v soudním řízení o úpravě poměrů ve 300
případech. Svěření do výhradní péče matky navrhoval ve 120 případech, do výhradní péče otce ve 25
případech, do střídavé péče ve 35 případech, do společné péče v 10 případech, o jinou péči se jednalo
ve 30 případech.
Podle ustanovení § 5 odst. 3 InfZ bude poskytnutá informace zveřejněna způsobem umožňujícím
dálkový přístup na internetové stránce městské části Praha 10.
S pozdravem

Mgr. Monika Srncová
v zastoupení Bc. Pavla Petříka
vedoucího odboru sociálního

„otisk razítka“

„podepsáno elektronicky“

Sídlo: Vršovická 68, 101 38 Praha 10
Pracoviště: Vršovická 68, 101 38 Praha 10
IČ: 00063941

Úřední hodiny:
Pondělí 8.00 - 13.00
Středa 12.00 - 17.00

tel.: +420 267 093 229
fax: +420 272 739 587
e-mail: posta@praha10.cz
www.praha10.cz

