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REGlsTRAcE

nestátn ího zd ravotn ick ého zařízení

změna č. 10
Krajský úřad - Jihočeský kraj, odbor sociálních věcí a zdravotnictví, jako orgán příslušný k registraci podle $ B
zákona č' 16011992 Sb.' o zdravotní péčiv nestátních zdravotnických zařízeních, v platném znění, na základě
Žádosti Účastníka řízenÍ Diakonie ČCr - středisko Blanka, doručenédne 16.09.2010

rozhodl
podIe $ 12 a $ 1B zákona č.16011992 Sb., o zdravotní péčiv nestátnÍch zdravotnických zarÍzeních,v platném
znění a podle zákona č. 500/2004 Sb., správnířád, v platném zněnÍtakto:

V

rozhodnutí o registraci nestátního zdravotnického zařízení, vedeného pod pořadovým čís|emPl 155,
čj.: 032/1994lFeitl285 ze dne 11'08-'1994, ve znění všech pozdějšíchzměn, jehoŽ provozovatelem je
Diakonie ccE - středisko Blanka, lc: 46665471
ment

statutární orgán

-

předsedu správní rady (ředitele)
Z

lng. KareI Funk, RČ:480530/051' Dr. M. Horákové 171o,3g7

01 Písek

na

lng. Petr Hladík, RČ: 740521t5345, Na Pakšovce2610,397 01 Písek

76 ČeskéBudějÓvice, tel.: 386 720 60'l, fax: 386 359 007
e-podatelna: posta@kraj-jihocesky.cz, www.kraj-jihocesky.cz
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oDŮVoDttĚHí
Po zjištění, Že jsou splněny všechny stanovené podmínky k provedení změny registrace, bylo Žádosti vyhověno

a vydáno toto rozhodnutí.

Rozhodnutí o změně registrace bylo vydáno z důvodu změny ve statutárním orgánu provozovatele nestátního

zdravotn ického zaiízení.

Platnost registrace je podmíněna ustanovením $ 4 a $ 13 odst. 3 zákona č. 160/1992 Sb., o zdravotní péči

v nestátních zdravotnických zaŤízeních, v platném znění.

Provozovatel nestátního zdravotnickéhozařízeníje povinen do 15 dnů oznámit orgánu příslušnémuk registraci
všechny změny týkajícíse Údajů obsaŽených v rozhodnutí o registraci a dokladů, které je povinen k Žádosti
o registraci připojit.

POUCENI
Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolánÍ k Ministerstvu zdravotnictví Českérepubliky prostřednictvím odboru
sociálnÍch věcía zdravotnictví Krajského úřadu Jihočeského kraje do'15 dnů ode dne oznámení.
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Vzdávám se práva odvolání
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Diakonie Čcr - středisko Blanka
Jiráskovo nábř' 2443
397

01 Písek
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