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Petice – „Za obnovení provozu porodnice Oblastní nemocnice
Název materiálu
Trutnov“
Vyjádření komise
Předchozí usnesení
Porada vedení
doporučuje
Návrh na usnesení PV
01.01
Radě města Trutnova přijmout níže navržené usnesení.
Rada města Trutnova
bere na vědomí
01.01
Návrh na usnesení RM
postoupení petice „Za obnovení provozu porodnice Oblastní nemocnice
Trutnov“
zřizovateli Oblastní nemocnice Trutnov, a. s., tj.
Královéhradeckému kraji.
Zastupitelstvo města Trutnova
bere na vědomí
Návrh na usnesení ZM 01.01
informaci o způsobu vyřešení petice „Za obnovení provozu porodnice
Oblastní nemocnice Trutnov“
Důvodová zpráva:
Městský úřad Trutnov obdržel dne 09.11.2020 petici „Za obnovení provozu porodnice Oblastní
nemocnice Trutnov“. Petici podepsalo 1482 petentů.
Ačkoliv má město Trutnov zájem na obnově provozu porodnice v Oblastní nemocnici Trutnov, nemá
v této věci žádnou aktivní personální pravomoc. Zřizovatelem nemocnice je Královéhradecký kraj a
akcionářem Zdravotnický holding Královéhradeckého kraje, a.s., z ust. § 5 odst. 2 zákona č. 85/1990
Sb., o právu petičním, v platném znění, vyplývá povinnost státního orgánu, jemuž je petice
adresována, ji přijmout. Nepatří-li věc do jeho působnosti, petici do 5 dnů postoupí příslušnému
státnímu orgánu a uvědomí o tom toho, kdo petici podal. Město Trutnov tak využilo podpůrně tohoto
ustanovení a petici postoupilo zřizovateli zdravotnického zařízení.
Vedení města aktivně komunikuje jak s ředitelem Oblastní nemocnice Trutnov, a. s., tak s nově
zvoleným krajským radním odpovědným za oblast zdravotnictví. Stejně tak tomu bylo i v případě
bývalého vedení Královéhradeckého kraje. Město Trutnov v rámci svých možností aktivně s Oblastní
nemocnicí Trutnov, a. s., spolupracuje ve snaze získat nový zdravotnický personál např. tím, že pro
potřeby nemocnice poskytuje byty ve svém vlastnictví, zřídilo nadační fond apod. O situaci je
pravidelně informována Rada města Trutnova.
Podle informací, které má vedení města Trutnova k dispozici od ředitele Oblastní nemocnice
Trutnov, a. s., by k obnovení provozu porodnice mělo dojít na počátku příštího roku (leden – únor)
v závislosti na nástupu nového primáře/primářky a dalších lékařů. Tato informace byla v minulém
období též medializována.
Petici vzala na vědomí Rada města Trutnova, neboť takový postup je v souladu s organizačním
opatřením č. 7/2017. Zastupitelstvo města Trutnova bude o přijatém postupu informováno.
Příloha
Petice
Kontrola materiálu právníkem
Datum: 25.11.2020

viz parafa
Podpis tajemníka MěÚ: Ing. Jan Seidel v. r.
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Návrh odpovědi
Vážená paní xxxxxxxxx,
vážená paní xxxxxxxxxx,
vážená paní xxxxxxxxxx,
město Trutnov obdrželo petici „Za obnovení provozu porodnice Oblastní nemocnice Trutnov“. Jako
osobám podávajícím petici Vám sdělujeme, že si město Trutnov uvědomuje závažnost tohoto
problému a má zájem na obnově provozu porodnice v Oblastní nemocnici Trutnov, a. s., vedení města
aktivně komunikuje jak s ředitelem Oblastní nemocnice Trutnov, a. s., tak s nově zvoleným krajským
radním odpovědným za oblast zdravotnictví. Stejně tak tomu bylo i v případě bývalého vedení
Královéhradeckého kraje.
Město Trutnov v rámci svých možností aktivně s Oblastní nemocnicí Trutnov, a. s., spolupracuje ve
snaze získat nový zdravotnický personál např. tím, že pro potřeby nemocnice poskytuje byty ve svém
vlastnictví apod. Je evidentní, že městu Trutnov není aktuální situace lhostejná a to nejen v porodnici,
ale v celé trutnovské nemocnici. Ostatně, město Trutnov za účelem získání zdravotnického personálu
založilo i nadační fond, jehož prostřednictvím dochází k podpoře či získání nově nastupujícího
personálu.
Co je však podstatné říci, že město Trutnov nemá v této věci aktivní personální pravomoc, jelikož
zřizovatelem nemocnice je Královéhradecký kraj a akcionářem Zdravotnický holding
Královéhradeckého kraje, a. s. Z tohoto důvodu bude petice postoupena zřizovateli zdravotnického
zařízení v souladu s ust. § 5 odst. 2 zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním, v platném znění.
Dobrou zprávou na závěr je, že podle informací, které má vedení města Trutnova k dispozici od
ředitele Oblastní nemocnice Trutnov, a. s., by k obnovení provozu porodnice mělo dojít na počátku
příštího roku (leden – únor) v závislosti na nástupu nového primáře/primářky a dalších lékařů.
Petici vzala na vědomí Rada města Trutnova, neboť takový postup je v souladu s organizačním
opatřením č. 7/2017. Zastupitelstvo města Trutnova bude o přijatém postupu informováno.
S pozdravem

