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DATUM:  11. 7. 2017 

  
Poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve 

znění pozdějších předpisů 

 

Dne 4. 7. 2017 obdržela Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, 

jako povinný subjekt ve smyslu ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 

k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“), žádost fyzické osoby 

, která 

byla podána prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky, která byla žadateli zřízena dle 

zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění 

pozdějších předpisů. V souladu s ustanovením § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb. poskytuje 

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě požadované informace.  

Žadatel se v předmětné žádosti domáhal poskytnutí následujících informací:  

„V kolika případech byl hlášen výskyt černého kašle (dávivého kašle) ve městě Český Těšín za 

rok 2016, kdy žádám o sdělení, v jakých datech byly jednotlivé výskyty hlášeny.“ 

V roce  2016 bylo hlášeno 7 případů onemocnění dávivým kašlem u osob z Českého Těšína. Tato 

onemocnění byla hlášena Krajské hygienické stanici Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě 

dne  14. 11. 2016 (1 případ)  a dne 28. 11. 2016 (6 případů). 

 

 

 

    „otisk razítka“ 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozdělovník: 

Počet výtisků vyhotoveného dokumentu: 2 

1x adresát, počet listů 1 – DS 

1x spis, počet listů 1   
 

 

 

 

 

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje  
se sídlem v Ostravě 

NA BĚLIDLE 7, 702 00 OSTRAVA 

 

Mgr. Zuzana Babišová, v.r. 

vedoucí oddělení právního a kontrolního 

Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje 

se sídlem v Ostravě 


