
Kraiský úřad Středačeského lrraie

íborovská 8111í' Praha 5.$rnichov' 15s ss Fraha 5
pracaviště Zborovská *1/11' Praha ř-$michgv, 150 21 Praha 5

Domov pro seniory Dobřichovice
Brunšov 365
252 31 Všenory

Praha 5, dne: 13.11.2013
Vyřizuje: Alena Ku|tová
Tel.: +420257280889
Č.1. : t 627 32t2o13lsoc/Ku L/95

RozHoDNUTí
Krajský úřad Středočeského kraje, odbot' sociá|ních věcí, přís|ušný k rozhodování pod|e $ 78
odst.2 zákona č' 108/2006 Sb., o sociálních s|uŽbách, ve znění pozdějších předpisů (dá|e jen
,,zákon o sociá|ních s|uŽbách..), rozhod| dne 13'11'2013 pod|e $ 82 odst. 2zákona o sociá|ních
s|uŽbách v sou|adu se zákonem č' 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
(dá|e jen ,,správní řád..), na zák|adě oznámení o změně registrace sociá|ních sluŽeb č. j.
1 627 321201 3/Soc/KU L/95 pod ané d ne,í 3'1 1 .2013 Žad ate|em

Domov pro seniory Dobřichovice, |Č: 70875880
Brunšov 365,252 31 Všenory

ředite|: Bc' Robert Pitrák
čís|o účtu: 2001 5800,l 8/6000

(dá|e jen poskytovate|), změnit registrované údaje poskytovate|e a jeho sociá|ních s|uŽeb takto:

Registrované služby:

Druh služby: domovy pro seniory
Identifikátor: 1034718
Forma poskytování: pobytová

Kapacita:
- počet lůŽek: 56

okruh osob: Cílová skupina:
- senioři
Věková struktura cílové skupiny:
- m|adší senioři (65 - 80 |et)
- starší senioři (nad 80 let)

Místo poskytování: Domov pro seniory Dobřichovice
Brunšov 365,252 31 Všenory

Poskytována od: 1'1'2007

odůvodnění: RozhodnutÍ se vydává na zák|adě oznámení poskytovate|e sociá|ních s|uŽeb a
Usnesení E"dy HMP č. 1930 ze dne 22.10'2013 o změně ve vedení organizace. Sociá|ní
s|uŽba domovy pro seniory zůstává beze změn.

K účinnosti dochází dnem nabytí právní moci tohoto rozhodnutí'
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Poučení o odvolání: Proti tomuto rozhodnutí se |ze d|e $ 81 správního řádu odvo|at do 15 dnů
ode dne jeho oznámení, a to podáním učiněným u správního orgánu Krajský úřad
Středočeského kraje, odbor sociá|ních věcí' Zborovská 81111, 15O 21 Praha 5, kteý rozhodnutí
vyda|. o podaném odvo|ání rozhoduje Ministerstvo práce a sociá|ních věcí ČR.

i/

//
ťť.u<"

Alena Kultov?
odborný referent sociá|ních s|uŽeb

UpozorněnÍ: Poskytovate|je povinen v souladu s $ 82 odst. 1 zákona o sociá|ních s|uŽbách do
15 dnů písemně oznámit registrujícímu orgánu všechnyzměnytýkající se údajů obsaŽených v
rozhodnutí o registraci a údajů obsaŽených v Žádosti o registraci a změny v dokladech
předk|ádaných podle $ 79 odst. 5 zákona o sociá|ních sluŽbách a do|oŽit tyto změny přís|ušnými
dok|ady, s výjimkou údaje uvedeného V s 79 odst. 5 písm. d) bodu 8, jehoŽ změny se
neoznamují'
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