
Místní a časová dostupnost  
 
Místo výkonu sociálně-právní ochrany  
Sjednaným místem výkonu sociálně-právní ochrany je Městský úřad v Luhačovicích, 
konkrétně detašované pracoviště ul. Masarykova 137,3.patro, naproti prodejny Albert.                 
V souvislosti s plněním úkolů sociálně-právní ochrany je sociálně-právní ochrana poskytována 
i mimo toto pracoviště, a to v místě bydliště dítěte, ve škole či školském zařízení, ve 
zdravotnickém zařízení, zaměstnání či jakémkoliv jiném prostředí, kde se dítě zdržuje.  
 
Doba výkonu sociálně-právní ochrany dětí  
Na pracovišti oddělení je zajištěn výkon sociálně-právní ochrany v době:  
Pondělí, středa:         7:30 – 12:00    13:00 – 17:00  
Úterý, čtvrtek, pátek: 7:30 – 12:00    13:00 – 14:30  
Úřední dny: pondělí, středa 8:00 – 17:00 hod.  
Vyřizování ústních i písemných podání je zajištěno beze zbytku v úřední dny, v ostatní dny        
v nezbytné míře. Osobní výkon SPOD je zajištěn každý den, mimo rozsah pracovní doby je 
zajišťují pracovníci SPOD nepřetržitou pracovní pohotovost.  
Výkon SPOD pohotovostí zabezpečuje především případy ohrožení života a zdraví dítěte. 
Doba pracovní pohotovosti bezprostředně navazuje na stanovenou pracovní dobu.  
Kontakt na pracovníky vykonávající pracovní pohotovost není veřejně přístupný, v akutním 

případě ohrožení dítěte je třeba kontaktovat nejbližší oddělení Policie ČR, která případ 

vyhodnotí, v případě naléhavosti vyrozumí pracovníka, který koná pracovní pohotovost. 

Rozdělení obvodů: 

Vedoucí odboru: Bc. Mgr. Miluše Netíková  

kancelář: dveře č. 319,  tel. 577 197 469, e-mail: netikova@luhacovice.eu 

Luhačovice: Bc. Soňa Kostková, 
 
kancelář: dveře č. 313, tel. 577 197 465, e-mail: kostkova@luhacovice.eu 
obce: Biskupice, Dolní Lhota, Horní Lhota, Luhačovice + místní části Kladná-Žilín, Polichno, 

Řetechov, Pozlovice, Podhradí,  Sehradice, Slopné. 

Slavičín: Mgr. Hana Peňázová,  

kancelář: dveře č. 313. tel. 577 197 466, e-mail: penazova@luhacovice.eu 
obce: Bohuslavice nad Vláří, Lipová, Rudimov, Slavičín + místní části Divnice, Hrádek, 
Nevšová,  Šanov. 
 
Náhradní rodinná péče: Bc. Gabriela Lutonská  

kancelář: dveře č. 314,  tel. 577 197 467, e-mail: lutonska@luhacovice.eu  

obce: Biskupice, Bohuslavice nad Vláří, Dolní Lhota, Horní Lhota, Lipová, Luhačovice včetně 

místních částí, Pozlovice, Podhradí,  Rudimov,  Sehradice, Slavičín včetně místních částí, 

Slopné, Šanov. 

Kurátor pro děti: Bc. Renata Jordánová 

kancelář: dveře č. 315,  tel. 577 197 461, e-mail: jordanova@luhacovice.eu  
Biskupice, Dolní Lhota, Horní Lhota, Lipová, Luhačovice včetně místních částí, Pozlovice, 
Podhradí,  Rudimov,  Sehradice, Slavičín včetně místních částí, Slopné, Šanov. 


