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KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE
ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ
Se sídlem: Karlovy Vary, Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary - Dvory, česká republika

Domov "Pata", příspěvková organizace
Hlavní 2796
Aš
352 01 Aš 1

V Karlových Varech dne 10.2.2021
Vyřizuje: Ing. Petra Nováková
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ROZHODNUTÍ

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJt.
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podpis

Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor sociálních věcí (dále jen „správní orgán" nebo
„registrující orgán"), jako příslušný správní orgán 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. 2. 2021 podle ustanovení § 82 odst. 2 zákona
o sociálních službách a 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.
KK/382/SZ/21-1 podané dne 26. 1. 2021 žadatelem
Domov "Pata", příspěvková organizace, IČ: 71175318
Hlavní 2796, Aš, 352 01 Aš 1
ředitel: Daniel Lindenberg

(dále jen „poskytovatel"), změnit s účinností od právní moci rozhodnutí registrované údaje
o poskytovateli uvedené výše a o sociálních službách poskytovatele domovy pro osoby se
zdravotním postižením (ID 7151202) a chráněné bydlení (ID 4343946) takto:
Registrované služby:
'(

Druh služby:
Identifikátor:
Forma poskytování:

Okruh osob:

domovy pro osoby se zdravotním postižením
7151202
. pobytové
Kapacita:
- počet lůžek: 30
Cílová skupina:
- osoby se zdravotním postižením (zejména s mentálním
a kombinovaným postižením, jejichž stav odpovídá těžké nebo
úplné závislosti na pomoci jiné fyzické osoby při zajištění péče
o vlastní osobu a při zajištění soběstačnosti, vymezené zákonem č.
108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.
V domově je vykonávána ústavní výchova nebo předběžné opatření
podle zvláštních právních předpisů - v těchto ,případech není
rozhoduJící stupeň závislosti na pomoci jiné fyzické osoby) ·
Věková struktura cílové skupiny:
osoby od 3 let věku
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Místo poskytován{-

Poskytována· od::
Druh služby:
Identifikátor:
Forma poskytování: ·

Okruh osob:

Místo poskytování:

Poskytována od:

Domov pro osoby se zdravotním postižením "PATA" v Hazlově
Jiráskova 2988, Aš, 352 01 Aš 1
Domov pro osoby se zdravotním postižením "PATA" v Hazlově
Jiráskova 2989, Aš, 352 01 Aš 1
Domov pro osoby se zdravotním postižením "PATA" v Hazlově
Jiráskova 2990, Aš, 352 01 Aš 1
Domov pro osoby se zdravotním postižením "PATA" v Hazlově
Hazlov 518, 351 32 Hazlov
Domov pro osoby se zdravotním postižením "PATA" v Hazlově
Hazlov 519,351 32 Hazlov
1. 1. 2007
chráněné

bydlení

4343946
pobytové
Kapacita:
- počet lůžek: 26
Cílová skupina:
- osoby se zdravotním postižením (uživateli služby jsou dospělí lidé
se zdravotním postižením, zejména mentálním, kteří mají zájem
a jsou schopni se učit běžným dovednostem i péči o vlastní osobu
v chráněné domácnosti)
Věková struktura cílové skupiny:
osoby od 19 do 80 let věku
Chráněné

bydlení "PATA" v Aši
Sibiřská 2564/8, Aš, 352 01 Aš 1
Chráněné bydlení "PATA" v Aši
Sibiřská 2565/10, Aš, 352 01 Aš 1
Chráněné bydlení "PATA" v Aši
Krásná 35,352 01 Aš 1
Chráněné bydlení "PATA" v Aši
Příbramská 2513/29, Aš, 352 01 Aš 1
Chráněné bydlení "PATA" v Aši
Hazlov 517,351 32 Hazlov
Chráněné bydlení "PATA" v Aši
Nedbalova 3009/26, Aš, 352 01 Aš 1
Chráněné bydlení "PATA" v Aši
Všehrdova 3008/5, Aš, 352 01 Aš 1
1. 1. 2014
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Druh služby:
Identifikátor:
Forma poskytování:

Okruh osob:

Místo poskytování:

I

Poskytována od:

chráněné

bydlení
8694290
pobytové
Kapacita:
- počet lůžek: 24
Cílová skupina:
- osoby se zdravotním postižením (uživateli služby jsou dospělí lidé
se zdravotním postižením, zejména mentálním, kteří mají zájem
a jsou schopni se učit běžným dovednostem i péči o vlastní osobu
v chráněné domácnosti)
Věková struktura cílové skupiny:
osoby od 19 do 80 let věku
Chráněné bydlení "PATA" v Chebu
Malé náměstí 2197/5, Cheb, 350 02 Cheb 2
Chráněné bydlení "PATA" v Chebu
Malé náměstí 2198/6, Cheb, 350 02 Cheb 2
Chráněné bydlení "PATA" v Chebu
Dominikánská 218/1, Cheb, 350 02 Cheb 2
Chráněné bydlení "PATA" v Chebu
K Viaduktu 2368/6, Cheb, 350 02 Cheb 2
Chráněné bydlení "PATA" v Chebu
K Viaduktu 2326/1, Cheb, 350 02 Cheb 2
Chráněné bydlení "PATA" v Chebu
K Viaduktu 2342/11, Cheb, 350 02 Cheb 2
Chráněné bydlení "PATA" v Chebu
Palackého 1562/8, Cheb, 350 02 Cheb 2
Chráněné bydlení "PATA" v Chebu
K Viaduktu 2366/2, Cheb, 350 02 Cheb 2
Chráněné bydlení "PATA" v Chebu
Panská Louka 591,351 34 Skalná
Chráněné bydlení "PATA" v Chebu
Panská Louka 592,351 34 Skalná
1.9.2014

Odůvodnění: Dne 26. 1. 2021 podal poskytovatel žádost o. změnu údajů uvedených

v registraci. Předmětem žádosti je změna názvu a sídla poskytovatele, snížení kapacity
a ukončení poskytování sociální služby domovy pro osoby se zdravotním postižením (ID
7151202) ve třech místech poskytování a ukončení poskytování sociální služby chráněné
bydlení (ID 4343946) ve dvou místech poskytování.
Na základě podané žádosti a s ní předložených příloh se
o poskytovateli a jím poskytovaných sociálních službách:

mění

registrované údaje

- původní název a sídlo poskytovatele Domov pro osoby se zdravotním postižením „PATA"
v Hazlově, příspěvková organizace, Skalka 60, Hazlov, 352 01 Aš 1 se mění na Domov „Pata'\
příspěvková organizace, Hlavní 2796, Aš, 352 01 Aš 1;
- kapacita sociální služby domovy pro osoby se zdravotním postižením (ID 7151202) se snižuje
ze stávající kapacity 63 lůžek na novou maximální kapacitu 30 lůžek;
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- ukončuje se poskytování sociální služby domovy pro osoby se zdravotním postižením (ID
7151202) na adrese Skalka 60, Hazlov, 352 01 Aš 1, Neumannova 1317/23, Aš, 352 01 Aš 1,
a na adrese Neumannova 1273/21, Aš, 352 01 Aš 1, a zároveň se ukončuje poskytování sociální
služby chráněné bydlení (ID 4343946) na adrese Neumannova 1317/23, Aš, 352 01 Aš 1, a na
adrese Neumannova 1273/21, Aš, 352 01 Aš 1.
Vzhledem k tomu, že poskytovatel doložil všechny potfebné údaje a doklady, správní orgán
žádosti a rozhodl o změně registrace.

vyhověl

Ostatní údaje o sociálních službách poskytovatele uvedené v rozhodnutí o
beze změny.

změně

registrace

zůstávají

Poučení

o odvolání: Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání dle ustanovení § 81 odst. 1
správního řádu do 15 dnů ode dne jeho doručení. Odvolání se podává u správního orgánu, který
napadené rozhodnutí vydal, tj. u Krajského úřadu Karlovarského kraje, odboru sociálních věcí,
Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary. O podaném odvolání rozhoduje Ministerstvo práce
a sociálních věcí ČR. Lhůta pro podání odvolání 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. Dokument, který byl dodán do
datové schránky, je doručen okamžikem, kdy se do datové schránky přihlásí osoba, která má
s ohledem na rozsah svého oprávnění přístup k dodanému dokumentu. Nepřihlásí-li se do
datové schránky ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byl dokument dodán do datové schránky,
považuje se tento dokumen! za doručený posledním dnem této lhůty. Odvolání se podává
v jednom vyhotovení.
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Ing. Petra Nováková
úředník odboru sociálních věcí
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Upozornění: Poskytovatel sociálních služeb je povinen, v souladu s ustanovením § 82 odst. 1
zákona o sociálních službách, písemně oznámit registrujícímu orgánu změny týkající se údajů
obsažených v žádosti o registraci a v dokladech předkládaných s touto žádostí podle § 79 odst.
5 téhož zákona, s výjimkou údajů, které jsou náležitostí rozhodnutí o registraci podle § 81
odst. 2, a s výjimkou údaje podle § 79 odst. 5 písm. d) bodu 8 zákona o sociálních službách.
Poskytovatel sociálních služeb je povinen tyto změny oznámit do patnáctého dne kalendářního
měsíce následujícího po kalendářním měsíci, ve kterém. změny nastaly, a doložit tyto změny
příslušnými doklady.

Poskytovatel sociálních služeb se podle § 107 odst. 2 písm. 1) zákona o sociálních službách
dopustí přestupku tím, že neoznámí ve stanovené lhůtě změny údajů podle § 82 odst. 1
citovaného zákona. Za přestupek lze, v souladu s ustanovením § 107 odst. 5 písm. a) zákona
o sociálních službách, uložit pokutu do 1O 000 Kč. Podle § 82 odst. 2 zákona o sociálních
službách, o změnách údajů, které jsou náležitostí rozhodnutí o registraci podle § 81 odst. 2,
vydává registrující orgán rozhodnutí o změně registrace, a to na základě písemné žádosti
poskytovatele sociálních služeb. Žádost o změnu registrace obsahuje údaje, kterých se změny
týkají, doložené příslušnými doklady. Poskytování sociální služby v souladu s těmito změnami
je možné až po právní moci rozhodnutí o změně registrace.
Poskytovatel sociálních služeb se podle § 107 odst. 2 písm. a) zákona o sociálních službách
dopustí přestupku tím, že neposkytuje sociální služby v rozsahu stanoveném v rozhodnutí
o registraci podle § 81 odst. 2 zákona o sociálních službách. Za přestupek lze, v souladu
s ustanovením § 107 odst. 5 písm. b) zákona o sociálních službách, uložit pokutu do 20 000
Kč.

