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12.7.2007 

ROZHODNUTÍ 

MĚSTSKÁ NEMOCNICE 
V LITOMĚŘICÍCH 

~~::10 3 1. 07. 2007 
Jí.: ~46l1'), /01-

sekretanál ředitele 

' Krajský úřad Usteckého kraje, odbor zdravotnictví, příslušný k rozhodování podle § 8 
odst. 1 zákona č. 160/1992 Sb. , o zdravotní péči v nestátních zdravotnických zařízeních, ve znění 
pozdějších předpisů, ve věci oznámení provozovatele zdravotnického zařízeni Městská nemocnice 
v Litoměřicích, IČ: 00830488 o změnách týkajících se údajů obsažených v rozhodnutí o registraci 
nestátního zdravotnického zařízen í podaného dne 12.7.2007, podle zákona č. 500/2004 Sb., 
správní řád, ve znění pozdějších předpisů, rozhodl takto: 

Podle § 12 odst. 2 zákona č. 160/1992 Sb., o zdravotní péči v nestátních zdravotnických 
zařízeních , ve znění pozdějších předpisů, 

ode dne nabytí právní 
úřadem v Litoměřicích 
statutární orgán: 

' Udaje o provozovateli 
název a právní forma: 
IČ: 
sídlo: 

statutárnf orgán: 
rodné čl sto: 
trvalý pobyt: 

v , 

men1 

moci registraci nestátního zdravotnického zařízeni , vydanou Okresním 
dne 3. března 1993 pod č .j. 75/92, se všemi změnami, a to v části 

Městská nemocnice v Litoměřicích 

00830488 
Žitenická 18 
412 01 Litoměřice 

MUDr. Leoš VYSOUDIL 
720214/2673 
ČSA 507 
411 08 Štětí 

Druh a rozsah poskytování zdravotní péče 
ambulantní diagnostická, léčebně preventivní a poradenská péče: 

vnitřní lékařství 
- gynekologie a porodnictví 
- ortopedie 

neurologie 
- dětské lékařství 



MÉSTSKA NEMOCNICE 
V LITOMĚŘICÍCH 

~1~~:0 3 1. 07. 2007 
d 1 01C41-/vf. 

sekretariát ředitele 

lůžková péče: 

ostatní zdravotnická činnost: 
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neonatologie 
klinická onkologie 
psychiatrie 
urologie 
chirurgie 
anesteziologie a resuscitace 
otorinolaryngologie 
rehabilitační a fyzikální medicína 
praktické lékařstvf pro dospělé 
dermatovenerologie 
tuberkulóza a respirační nemoci 
kardiologie 
revmatologie 
úrazová chirurgie 
gastroenterologie 
endokrinologie 
nefrologie 
hematologie a transfúzní lékařství 
angiologie 
diabetologie 
geriatrie 
alergologie a klinická imunologie 
dětská kardiologie 
dorostové lékařství 
cévní chirurgie 
audiologie a foniatrie 

vnitřní lékařství 
gynekologie a porodnictvl 
ortopedie 
neurologie 
dětské lékařství 
neonatologie 
klinická onkologie 
psychiatrie 
urologie 
chirurgie 
úrazová chirurgie (traumatologie) 
anesteziologie a resuscitace 
otorinolaryngologie 
rehabilitační a fyzikální medicína 
léčebna pro dlouhodobě nemocné 

radiologie a zobrazovací metody 
patologická anatomie 
lékařská mikrobiologie 
klinická biochemie 
klinická logopedie 
výdejna zdravotnických prostředků 
lékárna s odbornými pracovišti 
ošetřovatelská péče 
doprava raněných, nemocných a rodiček 
lékařská služba první pomoci 
klinická psychologie 
kostní tkáňová banka 



Odborný zástupce 
jméno a příjmení: 
rodné číslo: 

trvalý pobyt: 

pro obor: 

. ; „, . , 
1meno a pr11men1: 
rodné číslo: 
trvalý pobyt: 

pro obor: 

jméno a příjmení: 
rodné čl slo: 
trvalý pobyt: 

pro obor: 

jméno a přljmení: 

rodné číslo: 

trvalý pobyt: 

pro obor: 

. , ..,, . , 
1meno a pr1Jmen1: 
rodné čisto: 
trvalý pobyt: 

pro obor: 

jméno a příjmení: 
rodné číslo: 

trvalý pobyt: 

pro obor: 

jméno a příjmení: 

rodné číslo: 
trvalý pobyt: 

pro obor: 

Místo provozování nestátního zařízení 
adresa: 

uvedení vlastnického vztahu: 
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412 01 Litoměřice 
operační lékařské obory 

 
 

 
411 08 Štětí 
neoperační lékařské obory 

 
 
 

412 01 Litoměřice 
lékárna s odbornými 
zdravotnických prostředků 

 
 

  
412 01 Litoměřice 
klinická logopedie 

 
 
  

412 01 Litoměřice 
ošetřovatelská péče 

 
 

 
412 01 Litoměřice 
klinická psychologie 

 
 

  
412 01 Litoměřice 

MĚSTSKÁ NEMOCNICE 
V LITOMĚŘICÍCH 

~~::10 3 1. 07. 2007 
J.: 0104 }./Of-

sekrelariát ředitele 

pracovišti, výdejna 

ortopedie (kostní tkáňová banka) 

Žitenická 2105/2 
412 01 Litoměřice 

vlastnictví 



adresa: 

uvedení vlastnického vztahu: 

adresa: 

uvedení vlastnického vztahu: 

adresa: 

uvedení vlastnického vztahu: 
adresa: 

uvedení vlastnického vztahu: 

adresa: 

uvedení vlastnického vztahu: 

adresa: 

uvedení vlastnického vztahu: 

adresa: 

uvedeni vlastnického vztahu: 

adresa: 

uvedení vlastnického vztahu: 

adresa: 

uvedeni vlastnického vztahu: 

adresa: 

uvedení vlastnického vztahu: 

adresa: 

uvedení vlastnického vztahu: 

adresa: 

uvedeni vlastnického vztahu: 

adresa: 

uvedení vlastnického vztahu: 
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Žitenická 2044/18 
412 01 Litoměřice 

• • naJem 

Žitenická 2084 
412 01 Litoměřice 
nájem 

Žitenická 2081 
412 01 Litoměřice 
nájem 
Žitenická 2082 
412 01 Litoměřice 

• • naJem 

Žitenická 2083 
412 01 Litoměřice 
nájem 

Žitenická 2043 
412 01 Litoměřice 

• • na1em 

Žitenická 2042 
412 01 Litoměřice 
nájem 

Žitenická 2046/22 
412 01 Litoměřice 

nájem 

Žitenická 2045/24 
412 01 Litoměřice 

• • naJem 

U Trati 2040/3 
412 01 Litoměřice 
nájem 

Topolčanská 447 
412 01 Litoměřice 

• • na1em 

Skalice 44 
411 41 Žitenice 

• • na1em 

Litoměřická 272 
411 08 Štěti 

• • naJem 

MĚSTSKÁ NEMOCNICE 
V LITOMĚŘICÍCH 

~~!~0 3 1. 07. Z007 
4.1.: 01/(}{f. /oi. 

sekretariát ředitele 



adresa: Rvačov 147 
413 01 Roudnice nad Labem 

uvedení vlastnického vztahu: ' . naJem 

- . 
MESTSKA NEMOCNICF 

V LITOMĚŘICÍCH 

~~::10 3 1. 07. 2007 
ii.: IKJ~'+/O}--

sekretariát ředitele 

Provozovatel je povinen podle § 12 odst. 1 zákona č. 160/1992 Sb., o zdravotní péči 
v nestátních zdravotnických zařízeních , ve znění pozdějších předpisů, do 15 dnů oznámit orgánu 
přís lušnému k registraci všechny změny, které se týkají údajů obsažených v tomto rozhodnutí a 
dokladů, které je povinen k žádosti o registraci připojit. 

ODŮVODNĚN Í 

' Krajský úřad Usteckého kraje, odbor sociálních věcí a zdravotnictví, zahájil správní řízení 
podle § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb. , správní řád, ve zněni pozdějších předpisů, jehož 
předmětem bylo oznámení provozovatele zdravotnického zařízení Městská nemocnice v 
Litoměřicích, IC: 00830488 o změnách týkajících se údajů obsažených v rozhodnuti o registraci 
nestátního zdravotnického zařízeni podané Krajskému úřadu Ústeckého kraje dne 12.7.2007 
v souladu s § 12 odst. 2 zákona č. 160/1992 Sb., o zdravotní péči v nestátních zdravotnických 
zařízeních, ve znění pozdějších předpisů. 

Krajský úřad Ústeckého kraje po prostudování spisové dokumentace a zvážení všech 
okolností dospěl k závěru, že uvedené skutečnosti odpovídají všem podmínkám zákona č. 
160/1992 Sb., o zdravotní péči v nestátních zdravotnických zařízeních , ve znění pozdějších 
předpisů, pro změnu registrace nestátního zdravotnického zařízení. 

POUČENÍ 

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání, a to do 15 dnů po jeho oznámení, 
k Ministerstvu zdravotnictví, prostřednictvím správního orgánu, který rozhodnutí vydal. Lhůta pro 
podání se počítá ode dne následujlciho po doručení písemného vyhotovení rozhodnutí , nejpozději 
však po uplynuti desátého dne ode dne, kdy bylo nedoručen· a uložené rozhodnutí připraveno 
k vyzvednutí. 

I 

'" 

• sociálních věcí a zdravotnictví 

Za správnost:  
E-mail:  

Toto rozhodnutí podléhá správnlmu poplatku podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích 
v platném zněnl. Správní poplatek ve výši 500,- Kč podle položky č. 25 citovaného zákona byl zaplacen dne 
11 . 7.2007 na účet Krajského úřadu ústeckého kraje. 

V kopii obdrží: ústav zdravotnických informací, Krajský statistický úřad , Ceská lékarská komora, Finanční 
úrad, Všeobecná zdravotn l pojišťovna , Zdravotní pojišťovna Ministerstva vn itra, Ceská národní zdravotní 
pojišťovna , Vojenská zdravotni pojišťovna, Oborová zdravotní pojišťovna 
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