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Zajištění lékařské pohotovostní služby v roce 2019 ve městě Bílina 
 
 

Vážený pane vedoucí,  

 

na úvod mého dopisu bych chtěl poděkovat za vstřícnost Zastupitelstva Ústeckého kraje při 

zajištění Lékařské pohotovostní služby (dále jen „LPS“) na území kraje v roce 2018. 

 

V návaznosti na dopis ředitele krajského úřadu z 24.10.2018 si Vás dovoluji informovat, že 

město Bílina je před schvalovacím procesem rozpočtu na rok 2019, avšak příslušná částka 

pro zajištění provozu LPS je v návrhu zahrnuta. Město Bílina je tudíž připraveno nadále 

pokračovat i v následujícím roce na zajištění LPS s celoročním nepřerušeným 

provozem ve spádovém území našeho města, a to ve spolupráci s Ústeckým krajem.  

Společnost Hornická nemocnice s poliklinikou spol. s r.o. Bílina (dále jen „HNsP), jako 

poskytovatel LPS, je ochotna pokračovat v zajištění činnosti ordinace s celoročním 

nepřerušeným provozem i v roce 2019, a to v pracovních dnech od 17:00 h do 22:00 h a 

dále o sobotách, nedělí a svátcích od 08:00 h do 20:00 h, s telefonními kontakty: 

417 777 721, 417 777 111, 417 823 745.  

Dále bych chtěl upozornit, že společnost HNsP Bílina také zajišťuje od 01.04.2017  

pohotovostní službu v oboru zubní lékařství. 

 
Závěrem si dovoluji poděkovat za dosavadní úspěšnou spolupráci, na základě které je 
lékařská pohotovostní služba dostupná pro všechny občany města i kraje a doufám, že 
v poskytování těchto služeb budeme nadále zdárně pokračovat. 
 
 
S pozdravem 
 
 
 
 
Oldřich Bubeníček 
starosta města  

Váš dopis zn.: 566/ZD/2018 

Ze dne: 24.10.2018 

Naše značka: MUBI/  43665/2018 

  

Vyřizuje: Mgr. Iva Zábojníková 

Tel.: 417 810 910 

Mobil: 606 733 850 

E-mail: zabojnikova@bilina.cz 

  

Bílina: 08.11.2018 

MĚSTO BÍLINA 
Břežánská 50/4, 418 31 Bílina  

 
VEDENÍ MĚSTA 
starosta 

Oldřich Bubeníček  

mailto:ePodatelna@bilina.cz












From: Severa Petr  
Sent: Wednesday, September 05, 2018 9:29 AM 
To: Madar Jiří, MUDr. <Jiri.Madar@mag-ul.cz> 
Cc: Rybák Stanislav <rybak.s@kr-ustecky.cz>; Zemaník Milan <zemanik.m@kr-ustecky.cz>; Týlová 
Hana <tylova.h@kr-ustecky.cz>; Souček Adam <soucek.a@kr-ustecky.cz>; Klika Martin <klika.m@kr-
ustecky.cz> 
Subject: RE: dotace na LPS  
 

Vážený pane náměstku, 

velice si vážím přístupu města Ústí nad Labem k zajištění provozu ordinací LPS v roce 2018.  

V souladu s Vaším oznámením ze dne 18.4.2018 a v návaznosti na výstupy z jednání 11.7.2018 mezi 
zástupci města, kraje a KZ, a.s. platí, že pro rok 2019 bude připravena smlouva o závazku veřejné 
služby přímo mezi Ústeckým krajem a provozovatelem ordinací LPS, bez zapojení města Ústí nad 
Labem. 

 

Zdraví Vás 
 
Ing. Petr Severa 
odbor zdravotnictví 
vedoucí odboru 

 

  
Ústecký kraj – Krajský úřad 
Velká Hradební 3118/48 
400 02 Ústí nad Labem 
Tel.:  +420 475 657 435 
http://www.kr-ustecky.cz/zdravotnictvi 

 
 

http://www.kr-ustecky.cz/zdravotnictvi.asp
http://www.zzsuk.cz/chranime-to-nejcennejsi/
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 Město Litvínov 
se sídlem Městský úřad Litvínov, náměstí Míru 11, 436 01 Litvínov 

úsek kanceláře starosty 

*MELTX00OHPYD* 
MELTX00OHPYD 

 
 
Váš dopis zn.:   
Ze dne:    
Spis. zn.:        
Čj.:  MELT/74546/2018 
 
Vyřizuje:  Monika Merhautová 
Telefon:   +420 476 767 612 

E-mail:  monika.merhautova@mulitvinov.cz 

 

Datum:  21.11.2018 

Vážený pane vedoucí, 

ráda bych Vás informovala o stanovisku Rady města Litvínova k zajištění lékařské 
pohotovostní služby pro rok 2019.  

Dne 21.11.2018 projednala rada města záměr Krajského úřadu ve věci zajištění 
lékařské pohotovostní služby pro rok 2019. Radní byli seznámeni s obsahem dopisu 
kraje, se schválenou Strategií podpory zdraví a rozvoje zdravotních služeb 
v Ústeckém kraji včetně rizika možnosti koncentrace ordinací LPS v některých 
oblastech tak, aby služby byly dostupné pouze na 1 stanovišti v okrese (s výjimkou 
hůře dostupných částí některých okresů) s ohledem na efektivnější využití finančních 
prostředků vynakládaných na zajištění těchto služeb i na vzrůstající náklady na 
zajištění této služby a její skutečnou potřebu.  

Město Litvínov nemá v návrhu rozpočtu pro rok 2019 vyčleněny žádné finanční 
prostředky na spolufinancování provozu LPS. Od roku 2012 zajišťuje LPS ve městě 
krajský úřad. V letošním roce nezaznamenalo město Litvínov od občanů žádné 
výhrady k poskytování LPS. 

Rada města Litvínov vydala s ohledem na výše uvedené skutečnosti stanovisko, že 
se město Litvínov nebude finančně spolupodílet na zajištění LPS pro rok 2019 a 
žádá, aby lékařskou pohotovostní službu zajistil v našem městě v nezbytném 
rozsahu v souladu s ustanovením § 110 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních 
službách a podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších předpisů, kraj.  

 

S pozdravem  

 

Mgr. Kamila Bláhová 
starostka města Litvínov 
 

   
  

Krajský úřad 
vedoucí odboru zdravotnictví 
Ing. Petr Severa 
Velká Hradební 3118/48 
400 02  Ústí nad Labem 
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Most, 15. 11. 2018 

Č. j.: MmM/122624/2018/OSV/PD 

 

 

 

Zajištění provozu lékařské pohotovostní služby – stanoviště Most v roce 2019 

 

Vážený pane inženýre, 

 

děkuji za zaslané informace týkající se záměru Ústeckého kraje k zajištění lékařské pohotovostní 

služby v roce 2019. Rozsah i poskytované pohotovostní služby považujeme za dostatečné, proto 

bychom rádi i nadále pokračovali ve spolupráci při jejím zajištění, a to ve stávajícím modelu.  

 

Statutární město Mostu pro tento účel vyčlenilo ve svém rozpočtu pro rok 2019 částku ve výši 

300.000,- Kč. 

 

S pozdravem 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Jan Paparega 

(opatřeno elektronickým podpisem) 

 

 

 

 

 

Vážený pan 

Ing. Petr Severa 

vedoucí odboru zdravotnictví 

Krajský úřad Ústeckého kraje 

Velká Hradební 3118/48 

400 02  Ústí nad Labem 

 




