Úřad práce ČR – krajská pobočka v Příbrami
Kontaktní pracoviště Benešov
Dukelská 2080
Benešov
256 01 Benešov u Prahy
Vojtěch Turták
V Uličkách 65
257 21 Poříčí nad Sázavou

NB0 000 000 849 209 622

oprávněná úřední osoba: Bc. Barbora Jirsová
Tel.: 950 101 475
E-mail: barbora.jirsova@uradprace.cz

Spis.zn.: UP/33027/2020/SS
Č.j.:
5532/2021/BEN
Dne:
14.04.2021

Výzva
Úřad práce ČR – krajská pobočka v Příbrami, Kontaktní pracoviště Benešov, příslušný k rozhodování
podle § 7 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 21
odst. 2 písm. b) uvedeneho zákona a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění
pozdějších předpisů,
Vás vyzývá, abyste doplnil(a) a doložil(a) dále uvedené údaje
k příspěvku na péči, č.j. 8906/2020/BEN,
oprávněná osoba: Marek Ikra, datum narození: 18.09.2011,
trvale bytem: V Uličkách 65, 257 21 Poříčí nad Sázavou,
zastoupená panem(paní): Vojtěch Turták, datum narození: 22.01.1963,
trvale bytem: Sázavská 57, 257 21 Poříčí nad Sázavou (rodič).
Požadované údaje:
Žádáme Vás, aby jste se po obdržení této Výzvy dostavil na Kontaktní pracoviště Benešov,
potřebujeme doložit Vaše ukončení péče nezletilému synovi - Marek Ikra, nebo upřesnit zda Vaše péče
nadále trvá.
Přílohou přikládáme tiskopis Oznámení o poskytovateli pomoci, který je nutno vyplnit a doložit ho
na úřad, který tuto Výzvu vydal.
V souladu s § 21 odst. 2 uvedeného zákona jste povinen(a) doložit do 8 dnů ode dne oznámení této
výzvy shora požadované skutečnosti, rozhodné pro nárok na příspěvek na péči za měsíc březen 2021,
jeho výši nebo výplatu.
Úřední hodiny: Po: 8.00-17.00
Úřední hodiny: Út:i8.00-11.00
Úřední hodiny: St:a8.00-17.00
Úřední hodiny: Čt:I8.00-11.00
Úřední hodiny: Pá:i8.00-11.00 (pouze podatelna)
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Úřad práce ČR – krajská pobočka v Příbrami
Kontaktní pracoviště Benešov
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Č.j: 5532/2021/BEN

Poučení: Pokud nesplníte povinnost, kterou Vám ustanovuje náš úřad na této výzvě, může Vám být
podle § 21 odst. 3 zákona o sociálních službách výplata příspěvku na péči zastavena nebo příspěvek
na péči odejmut.

Bc. Barbora Jirsová
sociální pracovník

Vypraveno dne: …………….
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