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Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor sociálních věcí (dále jen „registrující orgán“), věcně 
a místně příslušný podle ustanovení § 78 odstavce 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění 
platných předpisů (dále jen „zákon o sociálních službách“), rozhodl podle ustanovení § 82 odstavce 2 zákona 
o sociálních službách, na základě žádosti o změnu registrace čj. MSK 142733/2018, ze dne 11. 10. 2018, 
podané žadatelem 

Název: „ITY“ 
Sídlo: Starý Jičín 34, 742 31 Starý Jičín 
IČ:      01821351 
Statutární orgán:   Mgr. Pavla Polášková Nari (předseda) 
      Mgr. Bohumír Večerek (místopředseda) 

(dále jen „poskytovatel“) 
 
změnit registrované údaje poskytovatele: 
 
Druh služby:  odlehčovací služby 
Poskytována od:  4. 7. 2014 
Identifikátor:  5948525 
Okruh osob: Cílová skupina:  osoby s kombinovaným postižením 
 osoby s mentálním postižením 
 rodiny s dítětem/dětmi 
                      Věková struktura:  
 děti předškolního věku (5 – 7 let) 
 mladší děti (7 – 10 let) 
 starší děti (11 – 15 let) 
 dorost (16 – 18 let) 
 mladí dospělí (19 – 26 let) 
Kapacita: počet klientů:  ambulantní forma: 3  
 terénní forma: 12   
Místo poskytování:  Moravskoslezský kraj 
Kontaktní údaje:   Starý Jičín 34, 742 31 Starý Jičín 
Forma poskytování:  terénní 
 ambulantní 
  

Čj: MSK 142733/2018 
Sp. zn.: SOC/29980/2018/Schn 
 553.7 V10 
Vyřizuje: Mgr. Adéla Schneiderová 
Telefon: 595 622 426 
Fax: 595 622        
E-mail: posta@msk.cz 
Datum: 2018-10-23 

Rozhodnutí 
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Odůvodnění 
Dne 11. 10. 2018 pod čj. MSK 142733/2018, poskytovatel zažádal o změnu registrace z důvodu rozšíření 
terénní formy stávající sociální služby ještě o formu ambulantní.  

V souladu s ustanovením § 79 zákona o sociálních službách poskytovatel rovněž k žádosti doložil popis 
finančního zajištění sociální služby, popis realizace a popis personálního zajištění, z něhož však nebyl patrný 
celkový počet úvazků fyzických osob zajišťujících sociální službu. Dne 15. 10. 2018 obdržel registrující orgán 
upřesňující žádost o registraci evidovanou pod čj. MSK 144987/2018, z níž bylo zřejmé personální zajištění 
sociální služby a rovněž byla upřesněna kapacita (okamžitá versus celková) a to u obou forem sociální služby.   

Dle ustanovení § 82 odstavce 2 zákona o sociálních službách o změnách údajů, které jsou náležitostí 
rozhodnutí o registraci podle § 81 odstavce 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. 

Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor sociálních věcí, zhodnotil veškeré doložené podklady pro vydání 
rozhodnutí a rozhodl žádosti poskytovatele o změnu registrace vyhovět. Na základě těchto skutečností bylo 
vydáno zdejším krajským úřadem v souladu s ustanovením § 82 odstavec 2 zákona o sociálních službách 
rozhodnutí čj. MSK 142733/2018. 

 
Poučení 
Proti tomuto rozhodnutí lze dle ustanovení § 81 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění 
pozdějších předpisů, do 15 dnů ode dne jeho oznámení podat odvolání k Ministerstvu práce a sociálních věcí 
ČR, a to podáním učiněným prostřednictvím Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, odboru sociálních věcí, 
28. října 117, 702 18  Ostrava.  

 
„otisk úředního razítka“ 
 
 
Mgr. Daniel Rychlik  
vedoucí odboru sociálních věcí 
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