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1. Harmonogram připomínkovacího procesu 
 

9.12.2008 – 16.1.2009  
 

Připomínky je možné zasílat na městský úřad či vkládat do speciálních schránek 
k tomu určených na distribučních místech od 9. 12.2008 až do 16.1. 2009.  

Aby nemohla být žádná vaše připomínka k návrhu 2. Komunitního plánu sociálních a souvisejících 
služeb (dále 2.KPSS) opomenuta, je veden proces připomínkování písemně, formou tzv. 
připomínkovacího formuláře. Ten je i se samotným návrhem plánu k dispozici na veřejně 
dostupných místech – viz níže místa distribuce. Zde jsou také umístěny schránky pro 
vkládání vašich připomínek. Ty můžete zasílat i na níže uvedenou adresu městského úřadu a 
prostřednictvím uvedených webových stránek také e-mailem. Všechny připomínky budou pečlivě 
projednány. Jak bude s připomínkami naloženo posuzují příslušné koordinační skupiny. Připomínky 
nesmějí být anonymní. Níže najdete také seznam konzultantů, které můžete využít k vašim dotazům, 
návrhům či připomínkám.  
 
Termíny projednávání návrhu:  

o 9.12.2008 - 16.1.2009 – projednání 2. KPSS s příslušnými odbory MěÚ (investiční, majetek, 
doprava, životní prostředí, odbor školství) - neveřejné 

o 7.1.2009 od 16.00 hod. (zasedací místnost MěÚ) - manažerská skupina s RM a ZM - neveřejné 
Prezentace návrhu a účelu KPSS 
Připomínky radních a zastupitelů   

o 8.1.2009, 16.00 - 18.00 hod. veřejné projednání návrhu (zasedací místnost MěÚ) 
Prezentace návrhu a účelu KPSS 16.00 – 16.30 hod. 
Připomínky a dotazy veřejnosti – účast manažeři, koordinátor, zástupce města 16.30 – 18.00  

o 16.1.2009 12:00 hod. – konec připomínek – souhrn  
 

23. 1. 2009 - společné jednání Koordinačních skupin a manažerské skupiny k projednání a 
definitivnímu zapracování připomínek - zapracování připomínek 
24.1.2009 – finální návrh 2. KPSS pro RM a ZM  
27. 1. 2009 - projednání finální verze Sociální komisí RM a SPD (Skupina pro dohodu KPSS) 
únor 2009 – projednání/schválení 2.KPSS RM a ZM 

 
 
 

2. Místa distribuce návrhu 2. KPSS 
 
Na místech uvedených dále v tabulce najdete návrh 2. KPSS, připomínkovací formuláře a 
schránky na vkládání připomínkovacích formulářů. Máte-li zájem si návrh plánu podrobně 
prostudovat doma a nemáte přístup k internetu, můžete si výtisk návrhu vyzvednout na městském 
úřadě (Kaplická 439, odbor sociálních věcí a zdravotnictví) nebo v kanceláři ICOS Český Krumlov 
(Náměstí Svornosti 2). 
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KDE NAJDETE NÁVRH 2. KOMUNITNÍHO PLÁNU A PŘIPOMÍNKOVACÍ FORMULÁŘE 
Místa distribuce  

MěÚ Český Krumlov  
Kaplická 439 - odbor soc. věcí a zdravotnictví 
 

Konzultace: Ing. Jaroslav Rytíř, 
koordinátor KPSS 
380 766 401, jaroslav.rytir@mu.ckrumlov.cz 

ICOS Český Krumlov – Centrum sociálních služeb, 
Náměstí Svornosti 2, 

Konzultace k metodice: Tomáš Zunt, ICOS 
Český Krumlov, zunt@latran.cz, 380 712 202

Centrum pro pomoc dětem a mládeži, o.p.s., Špičák 114 
Domy s pečovatelskou službou, o.p.s., Na Vyšehradě 260 
Centrum pro zdravotně postižené JK, o.s., Kaplická 586 (budova autobusového nádraží) 
Kocero - Komunitní centrum Romů, o.p.s. , Horní Brána 425 
Městská knihovna a její pobočky, Horní ulice 155, sídliště Mír-Urbinská 187, Plešivec 366 
Nemocnice Český Krumlov, a.s. - Horní Brána 429 
Pošta – hlavní pošta, Latrán 193 

Návrh plánu, připomínkovací formuláře i další informace ke komunitnímu plánování jsou také na 
www.komunitniplan.krumlov.cz, www.mu.ckrumlov.cz 

 
 
 

3. Kam zasílat připomínky k návrhu 2.KPSS 
 
Hlavní kontaktní osobou pro proces připomínkování je Ing. Jaroslav Rytíř – odbor 
sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ Č. Krumlov. Všechny připomínky k návrhu plánu budou 
shromažďovány na adrese:  

MěÚ Český Krumlov     
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví  
2. Komunitní plán 
Kaplická 439 
381 01 Český Krumlov 
Tel.: 380 766 401, e-mail: komunitniplan@krumlov.cz 

 
Vyplněné formuláře přijímá také podatelna MěÚ v Kaplické ulici (hala v přízemí) a můžete 
je vhodit do schránek na výše uvedených distribučních místech.  
 
 
 

4. Konzultanti k návrhu 2. KPSS a vašim připomínkám 
 
Pro konkrétní dotazy k jednotlivým oblastem návrhu můžete také využít manažery skupin komunitního 
plánování a další osoby, které se podílely na koordinaci celého procesu.   
 

Konzultanti k Návrhu 2.Komunitního plánu a vašim připomínkám 
Hlavní konzultant k návrhu  
a také manažer KS 3 – etnické menšiny 

Ing. Jaroslav Rytíř, MěÚ, odbor sociálních věcí a zdravotnictí 
jaroslav.rytir@mu.ckrumlov.cz, 380 766 401 

manažer KS 1 – děti a mládež, prevence 
sociálně patologických jevů 

Mgr. Ingrid Jílková, Centrum sociálních služeb - ICOS 
jilkova@latran.cz 

manažer KS 2 - senioři Františka Kuncová, veřejnost, kuncova@elixnet.cz 
manažer KS 4 – pro zdravotně postižené  
 

Jana Ihnatoliová, Centrum pro zdravotně postižené JK, 
cpzp.ck@volny.cz 

manažer KS 5 - pro řešení krizových 
situací, osoby v krizi 

JUDr. Adéla Kamenská, MěÚ, adela.kamenska@mu.ckrumlov.cz

technicko-organizační, metodická a 
konzultační podpora  

Tomáš Zunt, ICOS Český Krumlov 
zunt@latran.cz, 380 712 202 
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