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Ž a dost o poskytnutí  informace dle za kona c . 106/1999 Sb., o svobodne m pr í stupu k informací m 
č. 04/2022 
Č .j.: MJ/08135/2022 
 
Sdělení ve věci žádosti o poskytnutí informací: 
 
Dne 14.02.2022 obdrz el Me stsky  u r ad Jesení k, Odbor socia lní ch ve cí  a zdravotnictví   z a dost o poskytnutí  
informace v souladu se za konem c . 106/1999 Sb., o svobodne m pr í stupu k informací m, ve zne ní  
pozde js í ch pr edpisu  (da le jen „za kon o informací ch“). 
 
Žádost o sdělení: 
Na 97. zasedání Rady města Jeseník dne 5.5.2017 bylo usneseno pod č.  2925: 
Rada města neschvaluje změnu cílové skupiny u služby domov pro seniory příspěvkové organizace Centrum 
sociálních služeb Jeseník a ukládá Odboru sociálních věcí a zdravotnictví zpracovat a předložit postup potřebný 
pro zahájení přípravy nové sociální služby se zaměřením na osoby s těžkým tělesným postižením z cílové skupiny 
osob 
 
Žádám vás o poskytnutí informace, neboť je to více jak 4 roky, zda byla sociální služba se zaměřením na osoby 
s těžkým tělesným postižením z cílové skupiny osob zřízena, pro jakou cílovou skupinu a kde se dané sociální 
zařízení s touto sociální službou nachází. 
 
Také žádám zaslat zmíněny postup a další podkladové materiály související se sociální službou pro osoby 
s těžkým tělesným postižením. 
 
Odpověď prosím zaslat do datové schránky. 
 
K žádosti bylo sděleno: 

dne 14.2.2022 nám byla doručena Vaše žádost o informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., 

o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, ve kterém se na nás obracíte 

se dvěma dotazy vztahujícími se k přípravy nové sociální služby se zaměřením na osoby s těžkým 

tělesným postižením.   

K dnešnímu dni, tedy k 23.2.2022 taková služba zřízena nebyla.  

K procesu přípravy takové sociální služby sdělujeme, že byli osloveni všichni poskytovatelé sociálních 

služeb v rámci regionu v rámci pracovní skupiny seniorů s žádostí o stanovisko, zda by takovou sociální 

službu zřídily. Žádný z nich však o zřízení zájem neprojevil. Tato potřeba byla zapracována také do 

Střednědobého plánu sociálních služeb a služeb souvisejících na roky 2018 až 2020 a dále byl podnět 

ohledně této potřeby zaslán na Olomoucký kraj dne 28.1.2019. Při přípravě navazujícího střednědobého 

plánu se touto potřebou nadále zabýváme. 

 
 

Za poskytnuté informace Vám neúčtujeme žádné poplatky. 
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