KRAJSKÝ ÚŘAD PARDUBICKÉHO KRAJE

odbor sociálních věcí
Komenského nám. 125, 532 11 Pardubice
pracoviště Komenského nám. 120, 532 11 Pardubice

Pardubice, dne: 5.9.2012
Vyřizuje: Naděžda Doležalová
Tel.: +420466026431
Sp.zn.: SpKrÚ 54328/2012/OSV
Č.j.: KrÚ 54328/2012

Domov pod hradem Žampach
Žampach 1
564 01 Žampach

ROZHODNUTÍ
Krajský úřad Pardubického kraje, odbor sociálních věcí, příslušný k rozhodování podle § 78
odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„zákon o sociálních službách“), rozhodl dne 5.9.2012 podle § 82 odst. 2 zákona o sociálních
službách v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „správní řád“), na základě žádosti o změnu registrace sociálních služeb č. j. KrÚ
54328/2012 podané dne 3.9.2012 žadatelem
Domov pod hradem Žampach, IČ: 00854271
Žampach 1, 564 01 Žampach
ředitel: PaedDr. Luděk Grätz
číslo účtu: 102125664 / 0600
(dále jen poskytovatel), změnit registrované údaje poskytovatele a jeho sociálních služeb takto:
Registrované služby:
Druh služby:
chráněné bydlení
Identifikátor:
2207058
Forma poskytování: pobytová
Kapacita:
- počet lůžek: 4
Okruh osob:
Cílová skupina:
- osoby s mentálním postižením (Služba se poskytuje též osobám s
mentálním postižením v kombinaci s postižením tělesným nebo
smyslovým.)
Věková struktura cílové skupiny:
- mladí dospělí (19 – 26 let)
- dospělí (27 – 64 let)
- mladší senioři (65 – 80 let)
- starší senioři (nad 80 let)
Místo poskytování: Domov pod hradem Žampach - Chráněné bydlení
Žampach 8, 564 01 Žampach
Poskytována od:
1.1.2011
Odůvodnění:
Na základě doložené žádosti poskytovatele došlo k úpravě cílové skupiny,
pro které je sociální služba určena k 1.10.2012.
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Druh služby:
domovy pro osoby se zdravotním postižením
Identifikátor:
4482938
Forma poskytování: pobytová
Kapacita:
- počet lůžek: 115
Okruh osob:
Cílová skupina:
- osoby s mentálním postižením (Služba se poskytuje též osobám s
mentálním postižením v kombinaci s postižením tělesným nebo
smyslovými.)
Věková struktura cílové skupiny:
- děti předškolního věku (1 - 6 let)
- mladší děti (7 –10 let)
- starší děti (11 – 15 let)
- dorost (16 – 18 let)
- mladí dospělí (19 – 26 let)
- dospělí (27 – 64 let)
- mladší senioři (65 – 80 let)
- starší senioři (nad 80 let)
Místo poskytování: Domov pod hradem Žampach
Žampach 1, 564 01 Žampach
Poskytována od:
1.1.2007
Na základě doložené žádosti poskytovatele došlo k úpravě cílové skupiny,
Odůvodnění:
pro které je sociální služba určena k 1.10.2012.
Druh služby:
odlehčovací služby
Identifikátor:
6466123
Forma poskytování: pobytová
Kapacita:
- počet lůžek: 2
Okruh osob:
Cílová skupina:
- osoby s mentálním postižením (Služba se poskytuje též osobám s
mentálním postižením v kombinaci s postižením tělesným nebo
smyslovým.)
Věková struktura cílové skupiny:
- děti předškolního věku (1 - 6 let)
- mladší děti (7 –10 let)
- starší děti (11 – 15 let)
- dorost (16 – 18 let)
- mladí dospělí (19 – 26 let)
- dospělí (27 – 64 let)
- mladší senioři (65 – 80 let)
- starší senioři (nad 80 let)
Místo poskytování: Domov pod hradem Žampach - Odlehčovací služba
Žampach 1, 564 01 Žampach
Poskytována od:
11.4.2012
Odůvodnění:
Na základě doložené žádosti poskytovatele došlo k úpravě cílové skupiny,
pro které je sociální služba určena k 1.10.2012.
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Poučení o odvolání: Proti tomuto rozhodnutí se lze dle § 81 správního řádu odvolat do 15 dnů
ode dne jeho oznámení, a to podáním učiněným u správního orgánu Krajský úřad
Pardubického kraje, odbor sociálních věcí, Komenského nám. 120, 532 11 Pardubice, který
rozhodnutí vydal. O podaném odvolání rozhoduje Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR.

Ing. Helena Zahálková
vedoucí odboru sociálních věcí
Upozornění: Poskytovatel je povinen v souladu s § 82 odst. 1 zákona o sociálních službách do
15 dnů písemně oznámit registrujícímu orgánu všechny změny týkající se údajů obsažených v
rozhodnutí o registraci a údajů obsažených v žádosti o registraci a změny v dokladech
předkládaných podle § 79 odst. 5 zákona o sociálních službách a doložit tyto změny příslušnými
doklady, s výjimkou údaje uvedeného v § 79 odst. 5 písm. d) bodu 8, jehož změny se
neoznamují.
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