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Odbor sociální péče 
 

náměstí Dr. E. Beneše 1, 460 59  Liberec 1 

 

 Vážená paní  

Dana Grajcarová 

Londýnská 92/15 

460 01 Liberec 11 

       
       
       

       
 

 

 
Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / telefon V Liberci dne 

      CJ MML 238507/14 Mgr. Jana Kulhánková/ 
485 244 930 

8.1.2015 

 

 

Oznámení o zahájení řízení 
 

Magistrát města Liberec, odbor sociální péče, obdržel žádost Jedličkova ústavu Liberec p. o., ve 
kterém je na základě rozhodnutí soudu o nařízení ústavní výchovy umístěna Vaše nezl. dcera Zuzana 
Janková, nar. 15.08.1999, o stanovení nové úhrady za stravu a péči. 
 

Tímto Vám Magistrát města Liberec, odbor sociální péče, jako věcně a místně příslušný správní orgán 
dle § 74 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, 
oznamuje zahájení správního řízení ve věci stanovení úhrady za stravu a péči, která je poskytována 
Jedličkovým ústavem Liberec p. o., nezl. Zuzaně Jankové, a to s účinností od 01.01.2015. 
 
Současně Vás tímto předvoláváme k ústnímu jednání v této věci, které se koná dne 21.01.2015 v 14.00 

hodin ve II. patře v kanceláři č. 27 na odboru sociální péče Magistrátu města Liberec, tř. 1. Máje 108 
(budova URAN). S sebou přineste Váš občanský průkaz. Pokud Vám stanovený termín nevyhovuje, 
máte možnost dohodnout změnu na telefonním čísle 485 244 930. 
 
Podle ustanovení § 36 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, máte právo se před vydáním rozhodnutí 
vyjádřit k jeho podkladům. Pokud se na jednání nedostavíte, budeme považovat Vaše jednání za 
vzdání se práva k uvedeným podkladům se vyjádřit. 
 
Pokud pobíráte dávky pomoci v hmotné nouzi nebo pokud Váš příjem a příjem společně 
posuzovaných osob po zaplacení úhrady poklesne pod součet částek životního minima a  normativních 
nákladů na bydlení, můžete v souladu s § 74 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, požádat 
o nestanovení nebo snížení úhrady. V tomto případě musíte úřadu doložit rozhodnutí o přiznání dávky 
pomoci v hmotné nouzi nebo veškeré Vaše příjmy a příjmy společně posuzovaných osob. 
 

 
 

 
 

Eva Chlupáčová 

                                                                                             pověřená zastupováním funkce 
                                                                                                        vedoucí odboru 
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