
Další účastníci (dotčení) řešením životní situace: 
• Policie České republiky, příslušná obvodní oddělení 
  a Služba kriminální policie a vyšetřování Liberec 
• Probační a mediační služba ČR, 
  nám. Dr. E. Beneše 26, Liberec, tel.: 485 244 212 
• Okresní státní zastupitelství v Liberci, 
  U Soudu 345/1, Liberec 
• Okresní soud v Liberci, U Soudu 540/2, Liberec 

Dostupné informační letáky: 
• Cestovní doklady 
• Dávky sociální péče 
• Dopravní agenda (Řidičský průkaz, Mezinárodní řidičský 
průkaz, 
  Výpis z bodového systému) 
• Evidence obyvatel (Přihlášení, Zrušení trvalého pobytu) 
• Krizové situace 
• Matrika I (Manželství, Registrované partnerství) 
• Matrika II (Narození, Úmrtí, Duplikáty matričních dokladů) 
• Matrika III (Výpisy z rejstříků, Ověřování pravosti podpisu a 
shody opisu) 
• Náhradní rodinná péče (Osvojení, Pěstounská péče, 
Poručnictví) 
• Nepořádek kolem nás 
• Občanské průkazy 
• Poplatky (ze psů, za komunální odpad) 
• Práva občana při komunikaci s úřadem 
• Právní odpovědnost náctiletých 
• Průkaz mimořádných výhod 
• Rozchod rodičů 
• Trestná činnost a výchovné problémy u nezletilých a 
mladistvých 
• Týrané a zneužívané děti 

Úřední hodiny Magistrátu města Liberec: 

pondělí a středa 
úterý a čtvrtek 
pátek 

8.00–17.00 
8.00–16.00 
8.00–14.00 

RÁDCE 

OBČANA  

Trestná činnost 
a výchovné problémy 
u nezletilých a 
mladistvých 

Možnost využití dalších služeb: 
• Středisko výchovné péče ČÁP, Na Výšinách 451/9, 
  Liberec, tel.: 482 750 807, 482 757 275 
• Dětské psychiatrické oddělení při Krajské nemocnici 
  Liberec, Školní 430, Liberec, tel.: 485 101 102 
• Privátní psychiatrie pro děti, dorost a dospělé, 
  MUDr. Vorlová Hana, Liberec, tel.: 485 223 236 
• Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy, Dvorská 
  445/10, Liberec, tel.: 485 108 866, 485 103 190 
• Středisko komplexní terapie, 
  Jáchymovská 385/25, Liberec 
• Pedagogicko-psychologická poradna, 
  Truhlářská 360/3, Liberec, tel.: 485 113 006 
• Probační a mediační služba ČR, 
  nám. Dr. E. Beneše 26, Liberec, tel.: 485 244 212 
• Linka důvěry Liberec, tel.: 485 106 464, 485 177 177 
• Kontaktní centrum, Rumunská ul. 5/A, Liberec, 
  tel.: 482 710 276, 728 022 618 
• Dětské a dorostové detoxikační centrum Nemocnice 
  Milosrdných sester sv. Karla Boromejského, 
  Vlašská 36, Praha-Malá Strana, 
  tel.: 257 197 159, 257 197 124 

• Psychiatrie – Detox, KN Liberec, tel.: 485 312 229 
• Centrum ambulantních služeb ADVAITA, 
  Felberova 123, Liberec 5, tel. 482 750 607 

Každý poslední pátek v měsíci je tzv. sanitární den, 
kdy jsou všechny objekty magistrátu pro veřejnost 
uzavřeny. 

Adresa: nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1 
Telefon: 485 243 111 
Fax: 485 243 113 
E-mail: info@magistrat.liberec.cz 
E-podatelna: posta@magistrat.liberec.cz 
Web: www.liberec.cz 

Letáky jsou k dispozici ke stažení na 
www.liberec.cz 



 
1. Výchovné problémy nezletilých 

Nezletilé dítě, tj. osoba mladší 18 let, se dopouští 
závadového jednání, které spočívá zejména v tom, že: 

• nerespektuje rodiče 
• opakovaně se dopouští útěků od rodičů nebo jiných 
   fyzických nebo právnických osob odpovědných za 
   výchovu dítěte 
• zanedbává školní docházku 
• požívá alkohol nebo psychotropní návykové látky 
• živí se prostitucí 
• dopouští se drobných krádeží 

i anonymním) je vždy situace dítěte prošetřena pracov- 
níkem oddělení kurátorské činnosti. 

• Je navázána spolupráce s rodinou, proveden osobní 
   pohovor s rodiči či jinými fyzickými či právnickými oso- 
   bami odpovědnými za výchovu dítěte a nezletilým dítě- 
   tem, v případě potřeby je provedeno šetření v rodině. 

• Výchovné problémy dítěte jsou řešeny ve spolupráci se 
  školou, příslušným poradenským zařízením, příp. je po- 
  dán návrh k soudu na uložení výchovného opatření či 
  nařízení ústavní výchovy. 

Jakým způsobem zahájit řešení životní situace: 

• V případě, že se tato osoba dopustí trestné činnosti, 
  je tento skutek označován jako provinění. 

Kdo je oprávněn v této věci jednat: 

• Každý občan je povinen upozornit policii při podezře- 
ní na páchání trestné činnosti dítětem či mladistvým. 

Podmínky a postup pro řešení životní situace: 

• Po vyrozumění policií o trestné činnosti spáchané ne- 
  zletilou osobou či mladistvým je vždy navázána spo- 
  lupráce s rodinou, proveden osobní pohovor s rodiči 
  či jinými fyzickými či právnickými osobami odpověd- 
  nými za výchovu dítěte a samotným nezletilým dítě- 
  tem nebo mladistvým, v případě potřeby provedeno 
  šetření v rodině. 
• Oddělení kurátorské činnosti /jako orgán sociálně- 
  -právní ochrany dětí/ je účastníkem tohoto řízení. 

2. Problémové chování dítěte ve škole 

Nezletilé dítě se dopouští závadového jednání, 
které spočívá zejména v tom, že: 

• zanedbává školní docházku 
• má velké kázeňské problémy ve škole 
• neplní si své školní povinnosti 
• chová se agresivně, šikanuje spolužáky 

• Osobním jednáním s kurátorem pro mládež na přísluš- 
  ném obecním úřadě. 
• Při útěku z domova nahlášením pohřešovaného dítěte 
  na obvodním oddělení Policie ČR. 
• V případě problémového chování dítěte ve škole by 
  měli rodiče zkontaktovat školu, kterou dítě navštěvuje, 
  a informovat se na docházku, chování a prospěch. Spo- 
  lupracovat se školou při aktuálních problémech dítěte 
  a pravidelně se na dítě informovat. Pokud se situaci ne- 
  daří řešit ve spolupráci se školou, měli by navázat kon- 
  takt s kurátorem pro mládež na příslušném obecním 
  úřadu. 
• Zahájit spolupráci s vhodným poradenským zařízením 
  /viz níže/. 
• Návrhy a podněty na výchovné opatření a ústavní vý- 
  chovu lze podávat k Okresnímu soudu v Liberci. 

Mezi úkoly kurátora pro mládež patří zejména: 

• Doprovázet nezletilého nebo mladistvého a jeho ro- 
  dinu celým řízením. Vypracovávat zprávu o osob- 
  ních, rodinných a sociálních poměrech dítěte a jeho 
  aktuální životní situaci. V souvislosti s touto zprávou 
  žádat o aktuální informace školu, kterou dítě či mla- 
  distvý navštěvuje. Podávat soudu komplexní informa- 
  ce o dítěti či mladistvém. 

3. Dítě užívá drogy 

Dítě experimentuje či dlouhodobě zneužívá psychotropní 
a omamné návykové látky. V souvislosti s tím se dopouští 
i jiného protispolečenského jednání. 

Kdo je oprávněn v těchto případech /1–3/ jednat: 

• Každý občan je oprávněn upozornit orgán sociálně- 
  -právní ochrany na závadové jednání dítěte. Zaměst- 
  nanci orgánu sociálně-právní ochrany jsou povinni za- 
  chovávat mlčenlivost o osobě, která je upozornila na 
  tyto skutečnosti. 

• Ve věci jednat jsou oprávněni rodiče či jiná fyzická či 
  právnická osoba odpovědná za výchovu dítěte. 

Podmínky a postup pro řešení životní situace: 

• Po oznámení (písemném, telefonickém, osobním, ale 

Jakým způsobem zahájit řešení životní situace: 
4. Trestná činnost nezletilých a mladistvých 

• Za nezletilé dítě je v trestních předpisech považována 
  osoba, která v době spáchání provinění nedovršila pat- 
  náctý rok věku. 

• V případě, že se toto dítě dopustí trestné činnosti, je 
  tento skutek označován jako čin jinak trestný. 

• Za mladistvého je v trestních předpisech považována 
  osoba, která v době spáchání provinění dovršila pat- 
  náctý rok a nepřekročila osmnáctý rok věku. 

• Osobním jednáním s kurátorem pro mládež na pří- 
  slušném obecním úřadě. 

Kontakt: 
Magistrát města Liberce, odbor sociální péče, 
oddělení kurátorské činnosti, 
1. máje 108/48, Liberec 3 (budova Uranu) 
Tel. ústředna: 485 244 999 
Tel. sekretariátu odboru: 485 244 921 
Telefonní čísla referentů jsou v aktuálním stavu na 
www.liberec.cz – magistrát – odbor sociální péče – od- 
dělení kurátorské činnosti – rozdělení obvodů, kontakty. 


