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PRAVIDLA PŘIPOMÍNKOVACÍHO ŘÍZENÍ NÁVRHU DOKUMENTU 
 STŘEDNĚDOBÉHO PLÁNU ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB SO ORP 

PROSTĚJOV 2019-2021 

 
 
 

I. 
PROCES PŘIPOMÍNKOVÁNÍ 

 
Cílem připomínkovacího řízení je oslovit co nejširší skupinu uživatelů, poskytovatelů a zadavatelů 

sociálních i návazných služeb, dále pak laické i odborné veřejnosti, zaměstnavatelů a politiků ke konzultaci 
návrhu dokumentu Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb (dále jen SPRSS). SPRSS je vytvářen 
metodou komunitního plánování. Připomínkovací proces je reálným nástrojem pro dodržení transparentnosti 
tvorby dokumentu SPRSS a směřování ke konsensu mezi uživateli, poskytovateli a zadavateli sociálních služeb. 
Informovaná veřejnost má možnost přispět svými připomínkami ke kvalitnímu dokumentu. 
 
 

II. 
ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ 

 

1. Organizační zázemí pro připomínkovací proces zajišťuje Magistrát města Prostějova 
 

2. Tým pro administraci připomínkovacího řízení je tvořen: 
a. koordinátorem procesu plánování sociálních služeb,  
b. zpracovatelem dokumentu SPRSS schváleným Řídící skupinou,   
c. garantem procesu plánování sociálních služeb je předsedkyně Řídící skupiny 
d. externí metodickou podporou. 

 
3. Informační a propagační plán: 

  Zpřístupnění návrhu SPRSS SO ORP Prostějov 2019-2021 a Pravidel pro připomínkování včetně 
připomínkovacího formuláře je na: 

a. na webových stránkách Statutárního města Prostějova 
b. elektronickou poštou. 

 
4. Časový rámec připomínkovacího řízení včetně vypořádání přijatých připomínek: 

 
a. distribuce návrhu SPRSS a připomínkovacích formulářů: 27. 8. 2019, 
b. sběr připomínek od 27. 8. 2019do 6. 9. 2019 (ukončení přijímání připomínek v 12:00 

hod), 
c. zpracování a vypořádání připomínek, včetně zapracování do dokumentu se uskuteční 

v rámci jednání Řídící skupiny v období: od 6.9.2019 do 12.9 .2019. 
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III. 

PROCESNÍ PRAVIDLA 
  

1. Celý proces je písemně zaznamenáván, je vedena písemná evidence připomínek a jejich 
vypořádání. 
 

2. Připomínkovací dotazníky mohou být doručeny: 
a. elektronicky na email – martina.kralikova@prostejov.eu  
b. osobně na podatelnu Magistrátu města Prostějova. 

 
3. Připomínky musí být podávány na schváleném formuláři, který je přílohou tohoto dokumentu. 

 
4. Anonymní připomínky nebudou evidovány ani řešeny. 

 
 

IV. 
ZAPOJOVÁNÍ DO PŘIPOMÍNKOVACÍHO PROCESU 

   

1. Politická reprezentace zapojených obcí SO ORP Prostějov je oslovena elektronickou poštou 
koordinátorem nebo koordinačními pracovníky SPRSS.  
 

2. Poskytovatelé sociálních služeb na území SO ORP Prostějov jsou osloveni elektronickou 
poštou koordinátorem nebo koordinačním pracovníkem SPRSS.  
 

3. Uživatele jsou osloveni prostřednictvím poskytovatelů sociálních služeb. 
 

4. Laická a odborná veřejnost je oslovena prostřednictvím webových stránek  
 

5. Tištěná verze dokumentu SPRSS včetně Pravidel připomínkování a připomínkovacích 
formulářů je k dispozici na informačním centru Magistrátu města Prostějova. 

 
 

V. 
Závěrečná ustanovení 

 
1. Tato pravidla připomínkovacího řízení návrhu Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb SO ORP 

Prostějov 2019–2021 byla schválena Řídící skupinou dne 24. 6. 2019. 
 

2. Platnost dokumentu: do 31. 9. 2019. 
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