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Krajská hygienická stanice Mornvskoslezského knije 

Na Bělidle 7 

702 00 Ostrava 

Žádost o inforrnHcc 

1, prosince 2017 

Žádám Vás ze zákona č. 106/J 999 Sb. o svobodném pří s lupu k informacím o výsledky 

a původ infokce. Byla jsem hospitalizována v nemocnici Třinec - Sosna v období 

od 20.7.2017 do 18.8.2017. 

Děl,uji. 

l 



Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje 
se sídlem v Ostravě 

NA BĚLIDLE 7, 702 00 OSTRAVA 

VÁŠ DOPIS ZN.: 
ZE DNE: 13.12.2017 

SPIS. ZNAČKA: 
ČÍSLO JEDNACÍ: 
VYŘIZUJE: 

TEL.: 
E-MAIL: 

DATUM: 

S-KHSMS 66000/2017/0V/OPaK 
KHSMS 00095/2018/0V /OPaK 
Bc. Gabriela Kozáková 

595 138 182 
gabriela.kozakova@khsova.cz 

02.01.2018 

_J 

Poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístnpn k informacím, ve znění 
pozdějších předpisů 

Dne 18. 12. 2017 obdržela Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě (dále jen 
„KHS MSK"), jako povinný subjekt ve smyslu ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 
řístu u k informacím, ve znění ozdějších řed isů dále 'en „zákon č. 106/1999 Sb.), žádost fyzické osoby 

(dále jen „žadatelka"), která byla 
podána prostřednictvím provozovatele poštovních služeb. V souladu s ustanovením § 14 odst. 5 písm. d) zákona 
č. 106/1999 Sb. poskytuje KHS MSK požadované informace. 

Žadatelka v předmětné žádosti požaduje následující: 
- informace o výsledcích a původu infekce v nemocnici Třinec-Sosna v období od 20.07.2017 do 18.08.2017. 

K výše uvedené žádosti správní orgán sděluje následující informace: 
Pokud jde o původ Vaší infekce legionelózy, KHS MSK jako orgán ochrany veřejného zdraví sděluje, že nelze 
jednoznačně prokázat, jakým způsobem ve Vašem případě k nákaze došlo. 
Vaše diagnóza byla lékaři stanovena na základě vyšetření močového antigenu, a tudíž není možné prokázat 
shodu mezi původcem Vaší nákazy a nálezem původce ve vodě. 

Rozdělovník: 

Počet výtisků vyhotoveného dokumentu: 2 
lx adresát, počet listů!- doporučeně 
lx KHS, OPaK, počet listů I 

IČ: 71009167 
ID datové schránky: w8pai4f 
web: www.khsova.cz 

Mgr. Zuzana Babišová 
vedoucí oddělení právního a kontrolního 

Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje 
se sídlem v Ostravě 

Úřední hodiny: 
pondělí, středa 8:00 -17:00 


