
   
 

 

TAJEMNÍK ÚŘADU MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-MEDLÁNKY, HUDCOVA 239/7, 621 00 BRNO 

 
VÁŠ DOPIS: ze dne 14. 2. 2023  

NAŠE ČJ.: MCBMED/00575/2023/TAJ 

SPIS. ZN.: S-MCBMED/00575/2023/2 

 

   ANONYMIZOVÁNO! 
 
VYŘIZUJE: R. Svora        
TEL.: 538 706 254 

www.medlanky.cz 

E-MAIL: svora@medlanky.brno.cz               V Brně dne 21.2.2023 

 
Poskytnutí informace podle § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 

přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, k žádosti ze dne 14.02.2023 

 

Vážený pane, 

 

dne 14. 2. 2023 byla Úřadu městské části Brno-Medlánky (dále jen „povinný subjekt“) doručena 

Vaše prostřednictvím datové schránky žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 sb., 

o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, dále jen „informační zákon“, 

kterou žádáte o získání informací k níže uvedeným dotazům: 

      

1. Zda Úřad městské části (dále jen ÚMČ) využil od roku 2012 mediaci? (mediaci ve 

smyslu zákona č. 202/2012 Sb. – shodně platné pro další dílčí žádosti) 

2. Zda ÚMČ vede evidenci takto vedených mediací, popř. jaký byl počet těchto procesů a 

kolik z nich bylo vedeno z vůle úřadu a kolik bylo nařízeno soudem? 

3. Zda ÚMČ má zpracovanou metodiku, popř. směrnici, jak při mediacích postupovat? 

4. Zda Rada MČ rozhodla od roku 2012 o využití mediace, popř. svým rozhodnutím 

stanovila formu a rozsah pravomocí na úřední osoby působící v rámci ÚMČ? 

5. Zda jsou zasazeny do ÚMČ úřední osoby, které prošly odborným vzděláním pro 

využití mediací jakožto řešení krizových situací?  

 

K uvedeným dotazům sděluji následující: 

 

otázka č. 1 – zdejší úřad využívá mediace v souladu se zákonem č. 202/2012 Sb., v platném znění, 

od roku 2017, a to v rámci výkonu agendy sociálně právní ochrany dětí, tj. při řešení konfliktů 

vyplývajících z rodinných vztahů. V letech 2017 se jednalo o dva případy, 2018 o jeden případ, 

2019 dva případy, 2020 tři případy, 2021 opět tři případy a v roce 2022 ve dvou případech. Mediace 

byly nařízeny z vůle OSPOD ÚMČ Brno-Medlánky 

otázka č. 2 – samostatnou evidenci úřad ve věci využívání mediace nevede, od roku 2017 využil 

celkem 13 mediací, vždy z vůle úřadu 

otázka č. 3 – úřad nemá zpracovanou metodiku, v případě nařízení mediace v rámci výkonu SPOD 

postupuje v souladu se zákonem č. 359/1999 Sb., zákon o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění 

pozdějších změn a doplnění, a to pro účely rodičovské edukace     

otázka č. 4 – ne 

otázka č. 5 – nejsou. 

 

S pozdravem 

- otisk razítka -               

Bc. Roman Svora, MBA, MPA, v.r.  

tajemník Úřadu MČ Brno-Medlánky                                                                                                                                                                                                                    

Vážený pan 

Marek Šoška 

nar. 25.3.1998 

bydlištěm Jugoslávská 18, Brno  
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