
 

 
 

PŘIPOMÍNKUJTE 
  

NÁVRH 2. KOMUNITNÍHO PLÁNU  
SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB 

 

VE MĚSTĚ ČESKÝ KRUMLOV NA LÉTA 2009 – 2011 
 

9.12.2008 – 16.1.2009 
 

 
Chybějí vám nebo vašim blízkým ve městě některé ze služeb v sociální oblasti? Máte pocit, že 
by některé z těchto služeb měly fungovat jinak? Seznamte se s Návrhem 2. komunitního plánu, 
který stanovuje na rozvoj jakých služeb a programů v sociální oblasti bude ve městě kladen 
důraz v následujících letech. A využijte možnosti návrh připomínkovat. 

 
Od 9. prosince 2008 až do 16. ledna 2009 probíhá tzv. připomínkovací proces 
Návrhu 2. komunitního plánu sociálních a souvisejících služeb ve městě Český 
Krumlov na léta 2009 - 2011.  

 
 
 

SRDEČNĚ ZVEME  
 

VEŘEJNOST I UŽIVATELE SLUŽEB  
 

 
 

  NA VEŘEJNÉ PROJEDNÁVÁNÍ  
 

   NÁVRHU 2. KOMUNITNÍHO PLÁNU  
 

 

Čtvrtek 8. ledna od 16.00 hodin 
 

Zasedací místnost Městský úřad Český Krumlov,  
Kaplická 439, III. patro 

 
 

 
 

 
 

 

KDE NAJDETE NÁVRH 2. KOMUNITNÍHO PLÁNU 
PŘIPOMÍNKOVACÍ FORMULÁŘE  

A SCHRÁNKY PRO VAŠE PŘIPOMÍNKY 
 

 1



 

 2

 
o MěÚ Český Krumlov, Kaplická 439 - odbor sociálních věcí a zdravotnictví 
o ICOS Český Krumlov – Centrum sociálních služeb, Náměstí Svornosti 2 
o Centrum pro pomoc dětem a mládeži, o.p.s., Špičák 114 
o Domy s pečovatelskou službou, o.p.s., Na Vyšehradě 260 
o Centrum pro zdravotně postižené JK, o.s., Kaplická 586 (budova autobusového 

nádraží) 
o Komunitní – komunitní centrum Romů , o.p.s., Horní Brána 425 
o Městská knihovna a její pobočky, Horní ulice 155, sídliště Mír-Urbinská 187, Plešivec 

366 
o Nemocnice Český Krumlov, a.s. - Horní Brána 429 
o Pošta – hlavní pošta, Latrán 193 
o www.komunitniplan.krumlov.cz, www.mu.ckrumlov.cz 

 
Na místech zde uvedených najdete Návrh 2. Komunitního plánu, připomínkovací formuláře a 
schránky na vkládání připomínkovacích formulářů. Využít můžete také uvedené internetové 
stránky, kde najdete všechny informace. 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 Č. Krumlov (Náměstí Svornosti 2).  
 

Pozn.: Jedinou podmínkou pro připomínkovací proces je, že připomínky musejí být odevzdány na 
připomínkovacím formuláři a nesmějí být anonymní.  

 
Kam zasílat připomínky k Návrhu 2. Komunitního plánu 

 

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 samozřejmě je 
můžete vhodit do schránek k tomu určených na výše uvedených místech.  
 

Konzultanti k Návrhu 2. Komunitního plánu 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 

 

http://www.mu.ckrumlov.cz/
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