
Registrované služby: 

Druh služby: odlehčovací služby

Poskytována od: 1.12.2008

Identifikátor: 7318632

Okruh osob: Cílová skupina: 
- senioři

Věková struktura cílové skupiny: 
- mladší senioři (65 – 80 let) 
- starší senioři (nad 80 let) 

Kapacita: počet lůžek: 4
Místo poskytování: Odlehčovací služby SENIOR Otrokovice

tř. Spojenců 1840
Otrokovice
765 02 Otrokovice 2

Forma poskytování: pobytové

Druh služby: domovy se zvláštním režimem
Identifikátor: 6696436

Kapacita: počet lůžek: 12
Místo poskytování: Domov se zvláštním režimem SENIOR Otrokovice

tř. Spojenců 1840
Otrokovice
765 02 Otrokovice 2

Forma poskytování: pobytové

Krajský úřad Zlínského kraje, příslušný k rozhodování podle § 78 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., 
o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, rozhodl dne 24.1.2011, v souladu s § 82 odst. 2 
zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, a na základě žádosti 
o změnu registrace sociálních služeb č. j. KUZL 1993/2011 podané dne 10.1.2011 žadatelem

SENIOR Otrokovice, IČ: 62180444
Školní 1299, Otrokovice, 765 02 Otrokovice 2

ředitel: Ing. Ivana Vardanová

(dále jen poskytovatel), změnit registrované údaje poskytovatele a jeho sociálních služeb takto:

24.1.2011

číslo jednacíoprávněná úřední osoba

KUZL 1993/2011Soňa Krátká

spisová značka

KUSP 1993/2011/SOC

SENIOR Otrokovice
Školní 1299
Otrokovice
765 02 Otrokovice 2

R o z h o d n u t í

datum

Odbor sociálních věcí

oddělení plánování a rozvoje sociálních 
služeb
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Poskytována od: 1.1.2010

Okruh osob: Cílová skupina: 
- osoby s jiným zdravotním postižením (Osoby se stařeckou, 

Alzheimerovou demencí a ostatními typy demencí.)
Věková struktura cílové skupiny: 
- mladší senioři (65 – 80 let) 
- starší senioři (nad 80 let) 

Odůvodnění: 
Poskytovatel zaslal oznámení změnu údajů u registrované sociální služby domovy se zvláštním 
režimem, identifikátor 6696436, doručené na Krajský úřad dne 10.1.2011, zaevidované pod č.j. KUZL 
1993/2011 a  téhož dne oznámení o změně údajů registrované sociální služby odlehčovací služby, 
identifikátor 7318632 , zaevidované pod č.j. KUZL 1994/2011. 
Vzhledem k tomu, že obě řízení se týkají stejného žadatele a téhož předmětu řízení, správní orgán 
proto podle § 140 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,  spojil řízení
ve věci č.j. KUZL 1993/2011 s řízením ve věci č.j. KUZL 1994/2011 ve společné řízení vedené pod 
sp. zn. KUSP 1993/2011/SOC.  
Změna se týká údajů o sociální službě domovy se zvláštním režimem, identifikátor 6696436, 
uvedených v rozhodnutí registrujícího orgánu ze dne 17.9.2009, č.j. KUZL 57604/2009 a sociální 
služby  odlehčovací služby, identifikátor 7318632,  uvedených v rozhodnutí ze dne 14.9.2009, č.j. 
KUZL 57605/2009. 
U sociální služby domovy se zvláštním režimem, identifikátor 6696436 jde o změnu cílové skupiny, 
která se mění z cílové skupiny senioři na cílovou skupinu  osoby s jiným zdravotním postižením, kteří 
trpí stařeckou, Alzheimerovou demencí a ostatními typy demencí. 
U sociální služby odlehčovací služby, identifikátor 7318632 jde o změnu:
-  cílové skupin senioři, osoby se zdravotním postižením, na cílovou skupinu senioři  
- věkové struktury cílové skupiny dospělí (27 - 64 let), mladší senioři (65 - 80 let), starší senioři (nad 
80let), na věkovou strukturu cíllvé skupiny mladší senioři (65 - 80 let), starší senioři (nad 80 let).  
Vzhledem k tomu, že poskytovatel doložil všechny potřebné údaje a doklady, rozhodl registrující 
orgán o změně registrace podle § 82 odst. 2 zákona o sociálních službách.

K účinnosti dochází dnem nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

Mgr. Jana Chovancová

vedoucí odboru sociálních věcí
(dokument opatřen otiskem úředního razítka a elektronickým podpisem) 

Poučení o odvolání: 
Proti tomuto rozhodnutí se lze dle § 81 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších 
předpisů, odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení, a to podáním učiněným u správního orgánu 
Krajský úřad Zlínského kraje, odbor sociálních věcí, třída Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín 1, který 
rozhodnutí vydal. O podaném odvolání rozhoduje Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR. 
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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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