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Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor sociálních věcí (dále jen „registrující orgán“), věcně 

a místně příslušný podle ustanovení § 78 odstavec 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „zákon o sociálních službách“), rozhodl podle ustanovení § 81 odstavec 1 

zákona o sociálních službách, na základě žádosti o registraci sociálních služeb č.j.: MSK 16944/2014 

podané dne 29. ledna 2014 žadatelem 

Název: Lexikona o.s. 

Sídlo: Vodní 118/14, Pod Bezručovým vrchem, 794 01 Krnov 

IČ:      22717005 
Statutární orgán:   Mgr. Petr Studnička (předseda) 

 (dále jen „poskytovatel“),  
 

o registraci níže uvedené sociální služby: 

 
Druh služby:  odborné sociální poradenství 
Poskytována od:  1. 3. 2014 

Identifikátor:  2434458 
Okruh osob: Cílová skupina: etnické menšiny 

 osoby bez přístřeší 

 osoby žijící v sociálně vyloučených lokalitách 
 osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života 

 ohroženy 

 rodiny s dítětem/dětmi 

 senioři 
 Věková struktura cílové skupiny: 

 mladí dospělí (19 – 26 let) 

 dospělí (27 – 64 let) 
 mladší senioři (65 – 80 let) 

 starší senioři (nad 80 let) 
Kapacita:                                 ambulantní: počet intervencí (30 min. jednání): 1 

 terénní: počet intervencí (30 min. jednání): 1 

Místo poskytování:  Občanská poradna Lexikona 

Čj: MSK  16944/2014 
Sp. zn.: SOC/3519/2014/Zap 
 553.1 V10 
Vyřizuje: Bc. Renáta Zapletalová, DiS. 
Odbor: Odbor sociálních věcí 
Telefon: 595 622 158 
Fax: 595 622 336  
E-mail: renata.zapletalova@kr-moravskoslezsky.cz 
Datum: 2014-02-26 

Rozhodnutí 



 Čj: MSK  16944/2014 Sp. zn.: SOC/3519/2014/Zap 
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Kontaktní údaje:   Hlavní náměstí 46/14, Pod Bezručovým vrchem, 794 01 Krnov 

Forma poskytování:  ambulantní, terénní 
 

 

Odůvodnění 
Dne 29. ledna 2014 poskytovatel zažádal o registraci sociální služby „odborné sociální poradenství“, 

identifikátor 2434458. Jelikož poskytovatel splňuje podmínky pro registraci sociálních služeb podle ustanovení 

§ 79 zákona o sociálních službách, bylo na základě žádosti vydáno v souladu s ustanovením § 81 odstavec 1 

zákona o sociálních službách rozhodnutí č.j.: MSK 16944/2014 o registraci sociální služby „odborné sociální 

poradenství“, identifikátor 2434458 s datem poskytování od 1. 3. 2014. 

Poučení 
Proti tomuto rozhodnutí lze dle ustanovení § 81 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění 

pozdějších předpisů, do 15 dnů ode dne jeho oznámení podat odvolání  k Ministerstvu práce a sociálních           

věcí ČR, a to podáním učiněným prostřednictvím Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, odboru sociálních 

věcí,  28. října 117, 702 18  Ostrava.  

 

 
„otisk úředního razítka“ 

 

 
Mgr. Daniel Rychlik 

vedoucí odboru sociálních věcí 
po dobu nepřítomnosti zastoupen  

Mgr. Michalem Potockým v.r. 

vedoucím oddělení rozvoje sociálních služeb 
 

Rozdělovník 
Lexikona o.s., Vodní 118/14, Pod Bezručovým vrchem, 794 01 Krnov 

 

 

Za správnost vyhotovení: Mgr. Gabriela Kačerovská 
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