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ROZHODNUTÍ O ZMĚNĚ OPRÁVNĚNÍ
k poskytování zdravotních služeb

změna č. 2
Krajský úřad - Jihočeský kraj, odbor sociálních věcí a zdravotnictví, jako správní orgán příslušný
podle § 15 odst. 1 písm. a) zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování
(zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů, na základě oznámení účastníka řízení
státní příspěvkové organizace Dětská psychiatrická nemocnice Opařany, č.p. 121, 391 61 Opařany,
doručeného dne 11.06.2013
rozhodl
podle § 21 odst. 3 téhož zákona a podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,
takto:
V oprávnění vedeném pod pořadovým číslem 28/12, čj.: KUJCK 16895/2012 OSVZ/22 ze dne 08.08.2012,
poskytovatele: Dětská psychiatrická nemocnice Opařany, č.p. 121, 391 61 Opařany, IČO: 00667421

rozšiřuje
dnem nabytí právní moci tohoto rozhodnutí

obor a formu zdravotní péče dětská a dorostová psychiatrie lůžková péče o
akutní lůžkovou péči standardní
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ODŮVODNĚNÍ
Po zjištění, že jsou splněny všechny stanovené podmínky k provedení změny oprávnění bylo vydáno toto
rozhodnutí.
Důvodem změny oprávnění je rozšíření lůžkové dětské a dorostové psychiatrie o akutní lůžkovou péči
standardní.
Poskytovatel je povinen dle § 21 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich
poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů, písemně oznámit příslušnému
správnímu orgánu všechny změny, a to do 15 dnů ode dne, kdy se o nich dozvěděl.

POUČENÍ
Proti tomuto rozhodnutí lze dle § 81 a následujících zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších
předpisů, podat odvolání k Ministerstvu zdravotnictví České republiky prostřednictvím odboru sociálních věcí
a zdravotnictví Krajského úřadu Jihočeského kraje do 15 dnů ode dne oznámení.

JUDr. Věra Čížková
vedoucí oddělení zdravotnictví
odbor sociálních věcí a zdravotnictví
Krajský úřad Jihočeského kraje
pracoviště B. Němcové 49/3, Č. Budějovice

otisk úředního razítka

Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 26.06.2013

Dětská psychiatrická nemocnice Opařany
č.p. 121
391 61 OPAŘANY
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