Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
odbor sociálních věcí

Datum:
Spisová značka:
Jednací číslo:
Počet listů/příloh:
Vyřizuje/linka:

23. 10. 2020
KUUK/155946/2020
KUUK/157862/2020
2/0
Bc. Romana Bakulová/406

ROZHODNUTÍ
Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor sociálních věcí, příslušný k rozhodování podle
ustanovení § 78 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zákon o sociálních službách“), rozhodl dne 23. 10. 2020 podle
ustanovení § 82 odst. 2 a § 82 odst. 3, písm. d) zákona o sociálních službách a v souladu
se zákonem 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, o změně registrace sociálních
služeb č. j. 2532/SZ/2007 a na základě žádosti podané dne 15. 10. 2020 žadatelem

Městská pečovatelská služba s denním stacionářem Louny, příspěvková organizace
IČ: 60275847
Fügnerova 1668, 440 01 Louny
Statutární orgán: Ing. Libuše Machillová, ředitelka
(dále jen „poskytovatel“),
mění
registraci
sociálních
služeb,
vydanou
Krajským
úřadem
Ústeckého
pod č. j. 2532/SZ/2008 dne 11. 07. 2007 včetně provedených změn, a to v části
-

kraje

identifikátor 4012067 – pečovatelská služba – změna kapacity s účinností
od 01. 01. 2021.

Druh služby:

pečovatelská služba

Identifikátor:

4012067

Forma a kapacita:

terénní
okamžitá kapacita terénní formy:
počet klientů (při práci s jednotlivcem):
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Okruh osob:

osoby s chronickým onemocněním
osoby se zdravotním postižením
senioři
rodiny s dětmi
Věková struktura okruhu osob:
bez omezení věku

Místo poskytování:

Rakovnická 2502, 440 01 Louny
Fügnerova 1668, 440 01 Louny
Terénní služba poskytovaná dle potřeb uživatelů na území města Loun
a v městských částech Brloh a Nečichy a v obcích Dobroměřice,
Lenešice, Cítoliby, Černčice, Blšany, Obora, Vršovice, Zeměchy.

Název zařízení:

Městská pečovatelská služba s denním stacionářem Louny

Poskytována od:

1. 1. 2007

Druh služby:

denní stacionář

Identifikátor:

6128832

Forma a kapacita:

ambulantní
okamžitá kapacita ambulantní formy:
počet klientů (při práci se skupinou):

Okruh osob:

15/2 pracovníci

osoby s mentálním postižením
osoby s kombinovaným postižením
Věková struktura okruhu osob:
Služba je poskytována osobám od 16 do 64 let věku.
Zařízení není bezbariérové.

Místo poskytování:

Fügnerova 1668, 440 01 Louny

Název zařízení:

Městská pečovatelská služba s denním stacionářem Louny

Poskytována od:

1. 1. 2008

Druh služby:

podpora samostatného bydlení

Identifikátor:

4178312

Forma a kapacita:

terénní
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okamžitá kapacita terénní formy:
počet klientů (při práci s jednotlivcem):
Okruh osob:

1

osoby s chronickým duševním onemocněním
osoby s mentálním postižením
Věková struktura okruhu osob:
Služba je poskytována osobám od 18 do 80 let věku.

Místo poskytování:

Terénní služba poskytovaná v regionu města Loun.

Název zařízení/sociální služby:

Městská pečovatelská služba s denním stacionářem
Louny

Poskytována od:

01. 01. 2010

Poskytována do:

31. 03. 2017

Druh služby:

terénní programy

Identifikátor:

6854502

Forma a kapacita:

terénní
okamžitá kapacita terénní formy:
počet klientů (při práci s jednotlivcem):

Okruh osob:

1

osoby v krizi
Specifikace věkové struktury okruhu osob:
služba je poskytována osobám od 15 let věku.

Místo poskytování:

Terénní služba poskytovaná dle potřeb uživatelů na území města
Loun a v městských částech Brloh a Nečichy a v obcích
Dobroměřice, Lenešice, Cítoliby, Černčice, Blšany, Obora,
Vršovice, Zeměchy.

Název zařízení/sociální služby:
Poskytována od:

01. 07. 2017

Poskytována do:

31. 12. 2020

Městská pečovatelská služba s denním stacionářem
Louny

K účinnosti dochází dnem nabytí právní moci rozhodnutí.
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ODŮVODNĚNÍ
Shora uvedený poskytovatel sociálních služeb požádal dne 15. 10. 2020 o změnu registrace
u sociální služby dle § 40 pečovatelská služba (ID: 4012067), spočívající ve změně kapacity
s účinností od 01. 01. 2021. Vzhledem k tomu, že poskytovatel předložil všechny zákonem
požadované údaje a doklady, rozhodl Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor sociálních věcí,
v souladu s ustanovením § 82 odst. 2 a odst. 3, písm. d) zákona o sociálních službách,
o změně registrace.

POUČENÍ
Proti tomuto rozhodnutí lze dle ustanovení § 81 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu,
ve znění pozdějších předpisů, podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho oznámení,
k Ministerstvu práce a sociálních věcí České republiky prostřednictvím správního orgánu,
který rozhodnutí vydal.

Ing. Petra Lafková
vedoucí odboru

otisk úředního razítka

Rozdělovník
- účastník řízení - poskytovatel
- Krajský úřad Ústeckého kraje
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