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Žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím 
č. 09/2019 
Č.j.: MJ/08760/2019 
 
Sdělení ve věci žádosti o poskytnutí informací: 
 
Dne 15. 02. 2019 obdržel Městský úřad Jeseník, Odbor sociálních věcí a zdravotnictví žádost o poskytnutí 
informace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „zákon o informacích“). 

 
Žádost o sdělení: 
 
Obsah žádosti/dotazu 
Žádost v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, o poskytnutí níže 
uvedených informací. 
Jsem matkou dvou postižených dětí. Dcera prvním rokem navštěvuje OU Lipová – Lázně, syn je v osmém 
ročníku ZŠ Vlčice. Oba mají 4. stupeň závislosti. Od začátku se potýkám s nedostatkem informací 
a sociálních služeb v oblasti péče o postižené v tomto kraji. Sociální péče či pomoc rodinám s takto 
postiženými lidmi je na Javornicku nulová. V současné době i do budoucna řeším problém se získáním 
osobního asistenta pro děti a způsob dopravy formou svozu dětí do jediného středoškolského vzdělávacího 
zařízení v okrese Jeseník, stejně tak jako to již funguje pro Jeseník a okolí. 

Proto podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, žádám o poskytnutí informace, 
zda město Jeseník již přistoupilo k řešení nápravy v oblasti poskytování sociálních služeb v regionu Javor-
nicko, například formou organizace, která bude tyto služby v regionu poskytovat a to včetně svozu. Pokud 
ano, žádám o sdělení, na koho se mohu obrátit. 

Žádám o zaslání informací písemnou formou a to na níže uvedenou adresu, případně na email. 

 
K žádosti bylo sděleno: 
 
Dne 14.2.2019 byla prostřednictvím e-mailové zprávy odeslána na Městský úřad Jeseník, Odbor 

sociálních věcí a zdravotnictví, žádost o poskytnutí informace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., 

o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o informacích“). 

Vzhledem k tomu, že Vaše žádost neobsahovala náležitosti dle § 14, odst. 2 zák. č.106/1999 Sb., 

o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, jste byla vyzvána k doplnění 

náležitostí. Dne 18.2.2019 jste žádost doplnila o požadované náležitosti. Na Vaši žádost uvádíme 

následující: 

V případě zájmu o poradenství a informace o sociálních službách se můžete obrátit na sociální 

pracovníky Odboru sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ Jeseník, úsek sociální práce a sociálních služeb.  

Sociální pracovníci úseku sociální práce a sociálních služeb poskytují poradenství a jsou nápomocni při 

řešení obtížných životních situací. Jednou z poskytovaných činností je také zprostředkování další pomoci 

nebo služeb a poradenství v oblasti sociálních služeb a rovněž asistence, nápomoc při jednání 

s organizacemi. 
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Podle § 92 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, obecní úřad obce 

s rozšířenou působností koordinuje a plánuje poskytování sociálních služeb na území svého správního 

obvodu. Město Jeseník zajišťuje koordinaci a plánování služeb pro celý správní obvod. Na konci roku 

2017 proběhla aktualizace strategického dokumentu, který se týká plánování sociálních služeb a služeb 

souvisejících Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb a služeb souvisejících na Jesenicku na období 

let 2018 až 2020. Na aktualizaci tohoto dokumentu se podílely pracovní skupiny zaměřené na určitou 

cílovou skupinu osob, jejichž potřeby mají být zajištěny. V procesu plánování sociálních služeb je 

zařazena také pracovní skupina pro zdravotně postižené a zdravotně znevýhodněné občany. Jedním 

z cílů této pracovní skupiny je „Udržení a zkvalitnění stávajících sociálních služeb pro zdravotně 

postižené a zdravotně znevýhodněné na území okresu Jeseník“. 

Sociální služba osobní asistence dle § 5 vyhl. č. 505/2006 Sb., kterou se provádí některá ustanovení 

zákona o sociálních službách, není zahrnuta v tomto strategickém dokumentu, neboť při tvorbě 

a následně aktualizaci tohoto dokumentu, dosud nebyla vydefinována její potřeba a to ze strany 

poskytovatelů sociálních služeb a ani ze strany uživatelů sociálních služeb. Ohledně potřebnosti 

poskytování této služby bylo Město Jeseník poprvé osloveno na konci roku 2018 ze strany veřejnosti. 

Na základě tohoto podnětu byla zahájena jednání s konkrétním poskytovatelem sociálních služeb, který 

službu osobní asistence poskytuje a má ji podle příslušného zákona registrovánu. V rámci procesu 

komunitního plánování proběhla v polovině února pracovní jednání pracovní skupiny senioři a pracovní 

skupiny zdravotně postižených a zdravotně znevýhodněných se zástupcem organizace Maltézská 

pomoc, o.p.s., která by měla zájem požadovanou službu poskytovat. S ohledem na předepsaný proces 

zařazování nových služeb do sítě sociálních služeb, je realizace poskytování této služby možná nejdříve 

v roce 2020. 

Děkujeme za Váš podnět týkající se vyjádření potřebnosti poskytování výše uvedené služby.  Podnětem 

se budeme nadále zabývat rámci stanoveného procesu plánování sociálních služeb v okrese Jeseník. 

V případě další dotazů či podnětů je možné nadále kontaktovat Odbor sociálních věcí a zdravotnictví 

MěÚ Jeseník. 
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