Veřejné
jednání
týkající
se
výstavby
nízkopodlažních domků pro stávající klienty
Domova sociálních služeb Slatiňany.
Dne 2.3.2011 v 18.00 hod. proběhlo veřejné jednání v místním zámku ohledně výstavby
nízkopodlažních domků pro stávající klienty Domova sociálních služeb Slatiňany.
Jednání se zúčastnili pan ing. Miroslav Kubín - ředitel DSSS a paní Mgr. Iveta
Beranová - pracovník pro transformaci.
Pan ředitel nastínil dnešní situaci začleňování klientů do běžné populace. DSS Slatiňany je
jedním z ústavních zařízení, které na základě rozhodnutí Rady Pardubického kraje projde
procesem transformace sociálních služeb. Tento proces byl iniciován ministerstvem práce
a sociálních věcí ČR. Transformace je investičně podporována Evropskou unií
(Strukturální fond - ERDF) v rámci Integrovaného operačního programu (IOP).
Co transformace obnáší
 Proces změny řízení, financování, vzdělávání, místa a formy poskytování služeb
tak, aby výsledným stavem byla péče v běžných životních podmínkách.
 Přechod od institucionální péče k péči komunitní. Mezi hlavní cíle patří zajištění
sociálních služeb v souladu s individuálními potřebami uživatelů. Tento přístup
umožní lidem s postižením žít v přirozeném prostředí.
 Umožní maximum osobního rozvoje lidí s postižením.
Výhody pro obec
 Možnost růstu místních služeb
 Zvýšení zaměstnanosti, případně vznik nových pracovních míst
 Doplnění sítě sociálních služeb o chybějící služby
Během rozhovoru jsme byli ubezpečeni, že obavy z klientů nejsou na místě a domácnosti
budou pod nepřetržitým dohledem vyškoleného personálu.
Co se týká samotné výstavby, slovo dostal ing. Petr Prýmus a ing. Ivan Záruba z
oddělení projektové dokumentace odboru strategického rozvoje kraje a evropských fondů.
Ivan Záruba nám přiblížil záměry výstavby domu. Jedná se o jednopodlažní dvojdomek
typu bungalov o půdorysných rozměrech 35,7m x 14,35m umístěný na pozemku p. č.
273/14 v k. ú. Medlešice. Samotná stavba by měla být zahájena na přelomu roku
2011/2012.
Po základním informování občanů došlo na veřejné dotazy, které se týkaly převážně
dopravy. Obyvatelé se obávají poškození vozovky p. č. 272/2, 273/24 (při navážení
materiálů během stavby), narušení statiky obytného dvojdomu čp. 141, 142 na č. p. 159,
160.
Členové osadního výboru už při jednání s Krajským úřadem Pardubického kraje dne
8.2.2011 navrhovali zbudovat vozovku zadem přes pole a pozemky pana Josefa
Levinského č. p. 273/25 jako příjezdovou cestu. Samozřejmě pouze s jeho souhlasem.
Občané se k tomuto návrhu přiklonili také a pan Záruba i pan Prýmus přislíbili jednání s
vlastníky pozemků a zanesení tohoto řešení do projektového materiálu.
K jednání se dostavil i pan Josef Levinský, se ním páni projektanti jednali, vzali si osobní
kontakt a celou situaci budou řešit osobní cestou.
Schůze se zúčastnila i paní ing. Monika Kalousková - prokuristka společnosti První
zemědělské a. s. Tuněchody, jako vlastník obytného dvojdomu čp. 141 a 142. Stavební
pozemky pod budovou vlastnilo do této doby město Chrudim. Dne 7.3.2011 došlo ke
schválení prodeje těchto pozemků společnosti První zemědělská a. s. Tuněchody
Zastupitelstvem města Chrudim.

Závěr jednání:
Jednalo se o první schůzku a pokud zažádáme o další průběžné informace, budou nám
dodány či osobně předneseny jak ze strany DSS Slatiňany, tak Krajského úřadu
Pardubického kraje. Kontakty na oba aktéry uvádím na tomto místě. Bylo nám přislíbeno
zodpovězení jakýchkoli dotazů. Pokud byste je chtěli využít, tady jsou.
kontakt: Domov sociálních služeb Slatiňany internet: www.dss.cz e-mail: dss@dss.cz
kontakt: Krajský úřad Pardubického kraje, Komenského nám. 125, Pardubice, e-mail:
posta@pardubickykraj.cz .
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