Pravidla veřejného připomínkovacího řízení
Návrhu Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na Kyjovsku
na období 2021 - 2023
Připomínkovaný dokument:
Návrh Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na Kyjovsku na období 2021 - 2023
Připomínku může podat široká veřejnost
Nejširší veřejnost bude o možnosti připomínkovat dokument informována touto formou:
– vyvěšením na webových stránkách města Kyjova www.mestokyjov.cz
Připomínkovací formulář i kompletní dokument určený
www.mestokyjov.cz nebo k vyzvednutí na sběrných místech.
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Způsob podání připomínky:
-

e-mailem na kpss@mukyjov.cz

-

poštou na adresu:

-

osobně na tzv. sběrných místech na připomínkovacím formuláři

Město Kyjov
Masarykovo nám. 30
697 01 Kyjov

!!! na obálce uvést: Připomínkovací řízení KPSS !!!

Termín připomínkovacího řízení:
18. ledna 2021 - 31. ledna 2021
(platí datum odeslání mailu nebo razítko podací pošty)
Připomínka musí mít písemnou
připomínkovacím formuláři.
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a
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podána

na

formuláři

k tomu

určeném,

tzv.

Konzultační místo: slouží jako informační a současně sběrné místo k předkládanému materiálu.
Komunitní plánování sociálních služeb
Odbor sociálních věcí (kancelář č. S31 – 2.patro)
Městský úřad Kyjov,Masarykovo nám. 30, Kyjov 697 01
Tel: 518 697 571, Mobil: 602 515 693
E-mail: kpss@mukyjov.cz
www.mestokyjov.cz
Kontaktní osoba: Koordinátorka komunitního plánování sociálních služeb Kyjovska,
Bc. Jana Novotná
Sběrná místa: slouží pro samostatné prostudování materiálu a podání připomínek.
Připomínky se vhazují do označených schránek.
Městský
Městský
Městský
Městský

úřad
úřad
úřad
úřad

Kyjov, Masarykovo nám. 30, 697 01 Kyjov
Kyjov, Masarykovo nám. 1, 697 01 Kyjov
Bzenec, Nám. Svobody 73, 696 81 Bzenec
Ždánice, Městečko 787, 696 32 Ždánice

Sběrná místa budou přístupná v průběhu provozních hodin jednotlivých městský úřadů.
Odpovědný orgán:
Orgánem, který provede vypořádání připomínek, je Sociální a zdravotní komise Rady města Kyjova.
Způsob projednání a lhůta pro řešení připomínky:
Všechny příchozí připomínky budou evidovány ve vyhodnocovacím formuláři. Lhůta pro nejzazší vypořádání se
s připomínkami je stanovena do 4. února 2021. Rozhodnutí ohledně řešení připomínek bude zveřejněno
na webových stránkách www.mestokyjov.cz.

