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Velká Hradební 3118/48, 400 02  Ústí nad Labem 
odbor sociálních věcí  
 
 
Datum:                      10. 08. 2018 
JID: 131043/2018/KUUK 
Jednací číslo: 1562/SV/2018 
Vyřizuje/linka: Bc. Romana Bakulová/406 
E-mail: bakulova.r@kr-ustecky.cz 

 
 

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 10. 08. 2018 podle 
ustanovení § 81 odst. 2, zákona o sociálních službách a v  souladu se zákonem  
č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění o změně registrace č. j. 1284/SV/2015  
a na základě žádosti podané dne 04. 07. 2018 a doplněné dne 12. 07. 2018 a dne  
08. 08. 2018 žadatelem 
 
                           

Medicína Litvínov s. r. o. 
                                              Podkrušnohorská 1596, 436 01  Litvínov 
                                                               IČ:  47310189 

Statutární orgán:  Jednatel Ing. Lukáš Knapp 
 

                                                       (dále jen „poskytovatel“) 
 

m ě n í 
 

registraci sociálních služeb, vydanou Krajským úřadem Ústeckého kraje pod  č . j. 
1284/SV/2015 ze dne 14 10. 2015, se všemi změnami, a to v části 
 

 
- identifikátor   8610809   - pečovatelská služba  –  registrace nové sociální  

                                           služby s účinností od 01. 09. 2018, 
 

- identifikátor   1755592   - odlehčovací služba  –  registrace nové sociální služby  
                                           s účinností od 01. 09. 2018. 
 

 
 

 
Druh služby:  domovy pro seniory 
 
Identifikátor:   3132557     
 
Forma a kapacita: pobytová 
                                   okamžitá kapacita pobytové formy: 



 

Tel.: +420 475 657 111 Fax: +420 475 200 245 Url: www.kr-ustecky.cz E-mail: urad@kr-ustecky.cz 
strana 2 / 3 

              počet lůžek: 42                                
 
Okruh osob:               senioři 
                            
                                   Služba je poskytována osobám, které mají sníženou soběstačnost  
                                   a jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. 
 

Věková struktura okruhu osob: 
mladší senioři (65 – 80 let) 
starší senioři (nad 80 let) 
 

Místo poskytování:        Dělnická 109, 435 13  Meziboří 
                                                                                                                 
Název zařízení:    Domov pro seniory SENMED   
 
Poskytována od:    22. 10. 2015  
 

 
 
 

Druh služby:  pečovatelská služba 
 
Identifikátor:   8610809 
 
Forma a kapacita: terénní 
                                   okamžitá kapacita terénní formy: 
              počet klientů při práci s jednotlivcem: 1                                
 
Okruh osob:              osoby s chronickým onemocněním 
                                   osoby se zdravotním postižením 
                                   senioři                   
 

Věková struktura okruhu osob: 
dospělí (27 – 64 let) 
mladší senioři (65 – 80 let) 
starší senioři (nad 80 let) 
 

Místo poskytování:   Služba je poskytována na území města Meziboří. 
                                                                                                                 
Název zařízení:  Pečovatelská služba SENMED   
 
Poskytována od:   01. 09. 2018  
 
 
 
 
 
Druh služby:  odlehčovací služby 
 
Identifikátor:   1755592    
 
Forma a kapacita: pobytová 
                                   okamžitá kapacita pobytové formy: 
              počet lůžek: 2       
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Okruh osob:                osoby se zdravotním postižením 
                                     senioři                            
                                  

  Věková struktura okruhu osob: 
  dospělí (27 – 64 let) 
  mladší senioři (65 – 80 let) 
  starší senioři (nad 80 let) 
 

Místo poskytování:     Dělnická 109, 435 13  Meziboří 
                                                                                                                 
Název zařízení:    Odlehčovací služba SENMED   
 
Poskytována od:    01. 09. 2018 
 
K účinnosti dochází dnem nabytí právní moci rozhodnutí. 
 
 
 

ODŮVODNĚNÍ 
 
Poskytovatel požádal dne 04. 07. 2018 o změnu registrace, spočívající v registraci sociálních 
služeb dle § 40 zákona o sociálních službách – pečovatelská služba (identifikátor 8610809)  
a dle § 44 zákona o sociálních službách – odlehčovací služby (ID:1755592).  Vzhledem 
k tomu, že poskytovatel dne 08. 08. 2018 dodatečně doložil všechny zákonem požadované 
doklady, Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor sociálních věcí, rozhodl na základě 
předložených dokladů o změně registrace v souladu s ustanovením § 82 odst. 2 zákona  
o sociálních službách. 
 
 

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. Lhůta pro podání se počítá ode dne následujícího po doručení 
písemného vyhotovení rozhodnutí, nejpozději však po uplynutí desátého dne ode dne,  
kdy bylo nedoručené a uložené rozhodnutí připraveno k vyzvednutí. 
 
 
 
 
 
 
Ing. Petra Lafková                                             otisk úředního razítka 
vedoucí odboru 
 
 
 
 
Rozdělovník 
 
- účastník řízení - poskytovatel 
- Krajský úřad Ústeckého kraje 
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