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OZNÁMENÍ O VYŘÍZENÍ ŽÁDOSTI 

 
 
Žádost o přístup k informacím a zaslání kopií listin dle zákona č. 106/1999 Sb., o 
svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, ze spisu 2 SO xxxx 
vedeného na jméno xxxxxxx.  

     Oznamujeme Vám, že Vaše žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o 
svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, která byla zdejšímu úřadu 
doručena dne 20.11.2019, byla vyřízena. Níže Vám poskytujeme požadované informace.  

1) Na zdejší odbor jste se obrátil s problémem bezdomovectví dne 28.06.2019 
(skutečnost, že jste osobou bez přístřeší jste zdejšímu odboru oznámil e-mailem dne 
28.06.2019). 

2) Svoji situaci jste na zdejším odboru převážně řešil se sociálním pracovníkem Odboru 
sociálního ÚMO Plzeň 2 – Slovany, Bc. Tomášem Duškou, DiS. 

3) Za Odbor sociální byl při jednání dne 17.09.2019 na Úřadu práce ČR, Krajské 
pobočce v Plzni, Kontaktním pracovišti Plzeň, Odboru nepojistných sociálních dávek, 
Oddělení hmotné nouze (dále jen ,,ÚP“), přítomen sociální pracovník Odboru 
sociálního ÚMO Plzeň 2 – Slovany, Bc. Tomáš Duška, DiS., za účelem doprovodu a 
asistence při jednání ve věci dávek pomoci v hmotné nouzi a žádosti o mimořádnou 
okamžitou pomoc. 

4) A) ÚP při jednání dne 17.09.2019 požadoval před přiznáním dávky pomoci v hmotné 
nouzi na úhradu ubytování alespoň telefonické potvrzení majitele ubytovny, že Vás 
ubytuje. 

B) Dne 05.09.2019 jste požádal zdejší odbor o stanovisko v souvislosti s obdržením 
rozhodnutí ÚP o mimořádné okamžité pomoci č.j. xxxxxx/2019/PPA ze dne 
29.08.2019. K Vaší žádosti Vám bylo dne 06.09.2019 sděleno, že zkušenost sociálních 
pracovníků zdejšího odboru je taková, že většina poskytovatelů ubytovacích služeb na 



území města Plzně a v jeho okolí požaduje před uzavřením ubytovací smlouvy platbu 
poplatku za ubytování nebo alespoň jeho části předem a písemné přísliby ubytování 
budoucím klientům neposkytují. Koncept sdělení Vám byl zaslán e-mailem s tím, že 
pokud budete mít zájem, může Vám být zaslán tento dokument elektronicky 
podepsaný do Vaší datové schránky.    
 

5) K žádosti o protokol a fotodokumentaci ze šetření zdejšího odboru u Vaší osoby Vám 
sdělujeme, že tyto informace, tj. kopie úředního záznamu zdejšího odboru ze dne 
03.09.2019 a kopie pořízené fotografie, Vám budou vydány způsobem, který je 
obvyklý a v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů, po uhrazení nákladů v celkové výši 56,- 
Kč, slovy padesátšestkorunčeských. Z toho činí: 
 
- materiálové náklady  - černobílá kopie A4 oboustranně                  4,- Kč 
- doručovací náklady                             52,- Kč 
 
Výše uvedené náklady uhraďte v pokladně ÚMO Plzeň 2 – Slovany č. dveří 209 nebo 
na bankovní účet číslo: 19-1921311, banka: 0100, variabilní symbol: 12117000xx. 
 

6) Ubytování v Plzni se Vám nepodařilo najít z následujících důvodů: 
 
A) Bydlení ve standardní formě – dne 16.04.2019 jste zaslal zdejšímu odboru              

e-mailem oznámení Magistrátu města Plzně žadateli o byt, dle kterého byla dne 
26.10.2018 přijata Vaše žádost o byt. Údaje v žádosti byly ohodnoceny celkovým 
počtem 20 bodů a pořadí Vaší žádosti k datu 05.12.2018 bylo 1530. místo. 

B) Ubytovny – například trvalý pobyt mimo město Plzeň, nedostatek finančních 
prostředků, plně obsazená kapacita ubytovny nebo rozhodnutí majitele ubytovny. 
 

7) Dne 10.04.2019 jste zaslal zdejšímu odboru prostřednictvím datové zprávy kopii 
vyjádření vedoucího Domova sv. Františka, Wenzigova 5, Plzeň, Mgr. Džemala 
Gërbaniho, adresované paní Rothové, ve kterém uvádí, že by Vás tímto doporučil pro 
zařazení do evidence uchazečů o přijetí do sociální ubytovny či některého ze 
sociálních bytů spravovaných městem Plzní. Ve sdělení je dále popisován průběh 
Vašeho využívání služeb Domova sv. Františka, popisována doba zaměstnání a 
evidence na úřadu práce. Dále je popisována nemožnost získat obecní nebo sociální 
byt v Brně vzhledem k negativním stanoviskům na Vaše žádosti v rámci projektů, 
které jste měl podávat a je zmíněna informace o podání žádosti o byt v Plzni. Závěrem 
Mgr. Gërbani uvádí, že v Domově sv. Františka nemáte problém s užíváním alkoholu 
ani drog, nechováte se agresivně, komunikujete srozumitelně a pochopitelně a nemáte 
žádné zdravotní omezení. Dále Mgr. Gërbani uvádí, že jste svobodný a dlouhodobě 
žijete bezpartnerský život, proto je Vaším zájmem získat malý 1lůžkový byt nebo 
pokoj a pro pocit životní stability je pro Vás důležité také to, aby v případě ztráty 
zaměstnání mohly být byt či ubytování hrazeny prostřednictvím příspěvku či doplatku 
na bydlení. 
 
 
 
 
 
 



8) Dle sdělení Bc. Terezy Rozšafné, pracovnice Městské charity Plzeň – Domov sv. 
Františka, Wenzigova 5, Plzeň, které zaslala zdejšímu odboru dne 24.09.2019                 
e-mailem, Vám mělo být vedoucím Domova sv. Františka odpovězeno, že žádný 
pronájem či zapůjčení skřínky či jiného prostoru v celém Domově sv. Františka není 
možný. 
 
 

          S pozdravem 
      
 

       Bc. Libor Pečenka 
 vedoucí odboru sociálního 

           
 
                                                                                               


