stanovisko oddě|éní 222 k otázce posuzování materiálních a technických
podmínekvévztahu k registraci pobvtovés|užbv
Sb., o sociálních
s|uŽbách(dále
Ustanovení
s 79 odst'1 písm'f) zákonaě' 108/2006
jako jednuz podmínek
jen ,'zákono sociá|ních
zajištění
registrace
stanoví
s|užbách',)
sluŽeb.
druhu poskytovaných
materiá|ních
a technickýchpodmínekodpovídajících
Zákon o sociá|níchsluŽbáchani prováděcíVyh|áškač. 505/2006sb'' kterouse
provádějíněkterá ustanovenízákona o sociá|níchs|uŽbách,b|íŽenespecifikujetyto
žadate|
podmínky, ani neuvádí konkrétní dokumentaci' kterou je
podmínek'
povinenpřed|oŽit
k prokázání
spIněnítěchto
o registraci
orgán
Při posuzovánísp|něnítěchtopodmínekregistracemusíVycházetregistrující
ze zák|adníchzásad zákona o sociá|níchs|uŽbách pod|e s 2 tohoto zákona'
s|užbáchrozsaha formapomocia podpory
Podle s 2 odst' 2 zákona o sociá|ních
poskytnuté
prostřednictvím
Iidskoudůstojnost
osob'
sociá|ních
sIuŽebmusízachováVat
s|uŽbáchmá kaŽdýpráVona poskýování
s|užeb
V sou|adus s 38 zákonao sociá|ních
prostředí.
a technické
omezujícim
současněmusímateriá|ni
sociá|nípéěeV nejméně
zajištěniodpovídatčinnostem'kterémají být V rámci sociá|nís|uŽby vykonáVány,
a potřebámci|oVéskupiny'kte|ébudetatosluŽbaposkytována'
Vůčiregistrujícímu
orgánu má poskytovate|povinnostp(okázat,že podminkyjsou
s|uŽba,o jejíŽregistraciŽádá, Vsou|adu
takové'aby v nich moh|abýt posk},tována
skupiny'Kolaudační
souh|as
s Výšeuvedenýmizásadamia potřebamidanécí|ové
je dok|ad'k jehoŽVydání
jinýdokumentprokazujicí
(případně
opráVnění
budovuužíVat)
je přis|ušnýstavebníúřad vsou|adu se stavebnímzákonem.PředloŽením
tohoto
prokazuje'Že z hlediskastavebních,
hygienických
a požárních'
dokladuposkýovate|
pro úče|
definovaný
sp|ňujepodmínky
budova,Ve kterémá být s|užbaposkytována'
o|gán
souhlas je dokladem'kteÚ můŽeregistrující
V tomto dok]adU.Kolaudační
posouditjako jeden z důkazůprokazujících
sp|něnímateriá|ních
a technických
podmínek'
VyuŽití,
a to
dokumentuposuzujeúče|
Registrující
orgán na před|oženém
poskytovány'
kterémajíbýtv rámcisociá|ní
s|užby
činnostem,
zda tentoúče|
odpovídá

pro
z poskytovánís|uŽebnapř. budow určené
Z tohotodůVodune|zeobecně Vy|oučit
je|ikožněkterédruhysociá|níchs|uŽebjsou ói mě|yby mítco nejvíce
rodinnébyd|ení,
byd|eni)'
Života(např'chráněné
rysůrodinného
Pro posouzeníSplněnímateriálnícha technickýchpodmínekze strany registrujícího
provedenímístníhošetřenía posouzenískutečnýchpodmínek
orgánu je rozhodující
šetřenízaměřit na to'
orgán je povinense při místním
V konkrétní
budově.Registrující
zásadám zákona o sociá|níchslužbách'činnostem'
zda podmínkyV budověodpovída,ií
skupiny.
kterémajíbýtv budověVykonáVány'a potřebámcí|ové
je třeba upozornitna skutečnost,
že registrující
orgánje opráVněnposoudit
Pro úp|nost
podmínek
pouze u jižzko|audované
stavby'Není
a technických
splněnímateriá|ních
protomoŽnéVydatrozhodnutí
s|uŽbyV době,kdy budova'Ve které
o registracipobytové
ještěnenízko|audovaná'
poskýována,
tj' nemůže
má býtsociá|ní
s|uŽbav budoucnosti
být poskýovate|emwužívána'Žadatelůmo registraci,kteříV souvis|ostise zájmem
o poskýovánísociá|níchs|uŽebv budoucnosti,provádějístavebníúpravyči stavbu
definovatV Žádostio stavebnípovo|eníúče|
novýchbudov,|ze doporuěitco nejurčitěji
sociálnís|užbě'kterámá býtV budověposkýována.
VyuŽití
stavbytak' aby odpovídaI

