Krajský úřad Libereckého kraje
odbor sociálních věcí

Domov Maxov
Horní Maxov 181
468 71 LUČANY NAD NISOU
ČÍSLO JEDNACÍ

OPRÁVNĚNÁ ÚŘEDNÍ OSOBA/LINKA/E-MAIL

LIBEREC

OSV 164/2020
KULK 37663/2020

Bc. Stanislava Niedermertlová/394

15. června 2020

stanislava.niedermertlova@kraj-lbc.cz

ROZHODNUTÍ
Krajský úřad Libereckého kraje, odbor sociálních věcí, příslušný k rozhodování podle ustanovení
§ 78 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, rozhodl
dne 15. 6. 2020, v souladu s ustanovením § 82 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách,
ve znění pozdějších předpisů, o změně registrace sociálních služeb sp. zn. OSV 164/2020, a na
základě žádosti o změnu registrace sociálních služeb čj. KULK 37663/2020 podané dne 20. 5. 2020
žadatelem
Domov Maxov, IČ 70872651
Horní Maxov 181, 468 71 Lučany nad Nisou
Statutární orgán: ředitel Ing. Stanislav Petrovič
(dále jen „poskytovatel“),
mění
registraci sociálních služeb, vydanou Krajským úřadem Libereckého
čj. KULK 33874/2007 dne 11. 6. 2007 se všemi změnami, a to v části:

kraje

pod

Domovy pro osoby se zdravotním postižením (identifikátor 3196616) – změna kapacity sociální
služby a změna místa poskytování sociální služby,
Chráněné bydlení (identifikátor 1941603) – změna místa poskytování sociální služby.
Registrované služby:
Druh služby:
Identifikátor služby:
Forma poskytování:
Kapacita:
Okruh osob:

Domovy pro osoby se zdravotním postižením
3196616
Pobytová
Počet klientů: 40
Počet lůžek: 40
Cílová skupina:
- osoby s kombinovaným postižením
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Název zařízení:
Místo poskytování:

- osoby s mentálním postižením
Převažující cílová skupina uživatelů služeb.
Věková struktura cílové skupiny:
- dorost (16 – 18 let)
- mladí dospělí (19 – 26 let)
- dospělí (27 – 64 let)
- mladší senioři (65 – 80 let)
Služba je poskytována dospělým osobám od 18 let.
Domov Maxov
Kontaktní údaje:
1/ Horní Maxov 181, 468 71 Lučany nad Nisou
2/ Horní Maxov 210, 468 71 Lučany nad Nisou
3/ Horní Maxov 169, 468 71 Lučany nad Nisou

Poskytována od:

1. 1. 2007

Druh služby:
Identifikátor služby:
Forma poskytování:
Kapacita:

Sociálně terapeutické dílny
3745375
Ambulantní
Počet uživatelů: 19
Maximální okamžitá kapacita
Cílová skupina:
- osoby s kombinovaným postižením
- osoby s mentálním postižením
Převažující skupina uživatelů služeb.
Věková struktura cílové skupiny:
- dorost (16 – 18 let)
- mladí dospělí (19 – 26 let)
- dospělí (27 – 64 let)
- mladší senioři (65 – 80 let)
Služba je poskytována dospělým osobám od 18 let.
Domov Maxov
Kontaktní údaje:
1/ Horní Maxov 167, 468 71 Lučany nad Nisou
2/ Horní Maxov 169, 468 71 Lučany nad Nisou
3/ Horní Maxov 210, 468 71 Lučany nad Nisou
1. 1. 2007

Okruh osob:

Název zařízení:
Místo poskytování:

Poskytována od:
Druh služby:
Identifikátor služby:
Forma poskytování:
Kapacita:
Okruh osob:
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Chráněné bydlení
1941603
Pobytová
Počet klientů: 10
Počet lůžek: 10
Cílová skupina:
- osoby s kombinovaným postižením
- osoby s mentálním postižením
Převažující cílová skupina uživatelů služeb.
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Název zařízení:
Místo poskytování:

Věková struktura cílové skupiny:
- dorost (16 – 18 let)
- mladí dospělí (19 – 26 let)
- dospělí (27 – 64 let)
- mladší senioři (65 – 80 let)
Služba je poskytována dospělým osobám od 18 let.
Domov Maxov
Kontaktní údaje:

Poskytována od:

1/ Horní Maxov 171, 468 71 Lučany nad Nisou
2/ Horní Maxov 167, 468 71 Lučany nad Nisou
3/ Skřivánčí 3206/61, 466 01 Jablonec nad Nisou
1. 1. 2008

Druh služby:
Identifikátor služby:
Forma poskytování:
Kapacita:

Domovy se zvláštním režimem
5576769
Pobytová
Počet klientů: 8
.
Počet lůžek: 8

Okruh osob:

Cílová skupina:
- osoby s chronickým duševním onemocněním
- osoby s mentálním postižením
- osoby s kombinovaným postižením
Služba je určena lidem s mentálním handicapem v kombinaci s dalšími
duševními onemocnění a kombinovanými postiženími, kteří potřebují vysokou
míru podpory v průběhu celého dne z důvodu výskytu těžkého problémového
chování, které je vylučuje z možnosti prožít kvalitní život v jiných
kolektivních zařízeních.
Věková struktura cílové skupiny:
- dorost (16 – 18 let)
- mladí dospělí (19 – 26 let)
- dospělí (27 – 64 let)
- mladší senioři (65 – 80 let)
Služba je poskytována dospělým

osobám od 18 let.
Název zařízení:
Místo poskytování:
Poskytována od:

Domov Maxov
Kontaktní údaje:
Horní Maxov 82, 468 71 Lučany nad Nisou
30. 6. 2013

Odůvodnění: Krajský úřad Libereckého kraje, odbor sociálních věcí, zaevidoval dne 20. 5. 2020
žádost poskytovatele o změnu registrace sociálních služeb a dne 5. 6. 2020 upřesnění žádosti o změnu
registrace, kdy předmětem žádosti byly změny u sociální služby Domovy pro osoby se zdravotním
postižením (identifikátor 3196616) týkající se změny kapacity z původního počtu 43 klientů a 43
lůžek na nový počet 40 klientů a 40 lůžek. Ke změně kapacity dochází z důvodu rekonstrukce objektu
č. p. 178, kde je maximální okamžitá kapacita v rámci služby Domovy pro osoby se zdravotním
postižením (identifikátor 3196616) ve zbývajících objektech 40 lůžek. Zároveň došlo u této sociální
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služby z důvodu již výše zmiňované rekonstrukce objektu Horní Maxov č. p. 178, 468 71 Lučany nad
Nisou ke změně místa poskytování na nové místo, a to Horní Maxov 169, 468 71 Lučany nad Nisou.
Tento objekt již prošel rozsáhlou rekonstrukcí a v současnosti je připraven k poskytování služeb
uživatelům Domova pro osoby se zdravotním postižením (identifikátor 3196616) vyžadujícím
bezbariérový přístup. Z důvodu plánované rekonstrukce objektu na adrese Horní Maxov 178, 468 71
Lučany nad Nisou, dochází i u sociální služby Chráněné bydlení (identifikátor 194160) k poskytování
služby po dobu rekonstrukce objektu na jiné adrese, a to Horní Maxov 171, 468 71 Lučany nad Nisou.
Dne 11. 6. 2020 bylo provedeno místní šetření v sídle poskytovatelé na adrese Horní Maxov 181, 468
71 Lučany nad Nisou a v zařízeních poskytovatele, kde jsou poskytovány sociální služby za účelem
zjištění materiálních a technických podmínek především u sociálních služeb Domovy pro osoby se
zdravotním postižením (identifikátor 3196616) a Chráněné bydlení (identifikátor 1941603), kdy
nebyly zjištěny žádné nedostatky.
V souvislosti se změnou registrace byly doloženy aktualizované popisy realizace sociálních služeb,
popis personálního zajištění služby Domovy pro osoby se zdravotním postižením (identifikátor
3196616) a kolaudační rozhodnutí o užívání stavby.
Vzhledem k tomu, že byly doloženy všechny potřebné údaje, bylo rozhodnuto tak, jak je uvedeno ve
výroku rozhodnutí.
Poučení o odvolání: Proti tomuto rozhodnutí se lze dle ust. § 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, který rozhodnutí vydal. O podaném odvolání rozhoduje Ministerstvo práce a
sociálních věcí ČR. Odvolání nemá odkladný účinek.

Mgr. Jolana Šebková
vedoucí odboru sociálních věcí
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