KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE
M O RAVS K O S L E ZS K É H O K R AJ E S E S Í DL E M V O S TR AV Ě
NA BĚLIDLE 7, 702 00 OSTRAVA

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ INFORMACE
dle zákona č. 106/1999Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Povinný subjekt: Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě
ŽADATEL:
Fyzická osoba:

POŽADOVANÁ INFORMACE:
Poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů,
týkající se statistických údajů o výskytu vybraných infekčních onemocnění.
Jedná se o počet lidí, žijících v Moravskoslezském kraji, u kterých se vyskytla daná infekční onemocnění.
Níže jsou přiloženy dvě tabulky, rozčleněné dle věkové kategorie a dle specifikovaného časového úseku.

Věková kategorie
Děti a dorost

Od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017
Onemocnění
0 – 1 rok
Záškrt
Tetanus
Černý kašel
Dětská obrna
Žloutenka typu B
Onemocnění
Haemophilus
typu B

1 – 3 roky

3 – 10 let

10 – 18 let

Dospělí
18 – 70 let

Úmrtnost
Počet zemřelých v souvislosti
s daným onemocněním
0 – 18 let
18 – 70 let

vyvolaná
influenzae

Spalničky
Zarděnky
Příušnice
Tuberkulóza
Pneumokoková onemocnění
Rotavirové nákazy
Žloutenka typu A
Žloutenka typu C

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

Tel: 595 138 111
e-mail: podatelna@khsova.cz

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

Od 1. 1. 2018 do současnosti
Onemocnění

Věková kategorie
Děti a dorost
0 – 1 rok

Záškrt
Tetanus
Černý kašel
Dětská obrna
Žloutenka typu B
Onemocnění
Haemophilus
typu B

1 – 3 roky

3 – 10 let

10 – 18 let

vyvolaná
influenzae

Spalničky
Zarděnky
Příušnice
Tuberkulóza
Pneumokoková onemocnění
Rotavirové nákazy
Žloutenka typu A
Žloutenka typu C

Děkuji za Vaši ochotu a čas.

Datum :

20. 5. 2018
Telefon: na vyžádání

Dospělí
18 – 70 let

Úmrtnost
Počet zemřelých v souvislosti
s daným onemocněním
0 – 18 let
18 – 70 let

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje
se sídlem v Ostravě
NA BĚLIDLE 7, 702 00 OSTRAVA
VÁŠ DOPIS ZN.:
ZE DNE:
SPIS. ZNAČKA:
ČÍSLO JEDNACÍ:
VYŘIZUJE:
TEL.:
E-MAIL:

S-KHSMS 26207/2018/OV/OPaK
KHSMS 32325/2018/OV/OPaK
Mgr. Zuzana Babišová
595 138 184
zuzana.babisova@khsova.cz

DATUM:

15.6.2018

Žadatel:
Dne 21.5.2018 byla na Krajskou hygienickou stanici Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě (dále jen „správní
orgán“), jako povinný subjekt ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve
znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“), doručena žádost fyzické osoby …………….(dále jen
„žadatel“), která byla podána prostřednictvím emailu bez elektronického podpisu.
Obsahem byla žádost o poskytnutí informace, dle předložené tabulky, kdy žadatel požadoval poskytnutí informace
týkající se statistických údajů o výskytu vybraných infekčních onemocnění. Žadatel tyto údaje požadoval ve vztahu
k počtu osob žijících v Moravskoslezském kraji, u kterých se vyskytla daná infekční onemocnění. Žadatel rovněž
požadoval sdělení úmrtnosti, tj. počtu zemřelých v souvislosti s daným onemocněním.
Správní orgán dne 25.5.2018 zaslal žadateli výzvu k doplnění žádosti, a to v části týkající se požadavku na sdělení
úmrtnosti, tj. počtu zemřelých v souvislosti s daným onemocněním. Současně správní orgán dne 25.5.2018 zaslal
žadateli sdělení k úhradě nákladů za poskytnutí informací v souladu s §17 zákona č. 106/1999 Sb., neboť z žádosti
vyplynulo, že shromáždění požadovaných informací bude představovat časově náročnou činnost, která se vymyká
běžnému poskytování informací povinným subjektem.
Dne 25.5.2018 žadatel vyrozuměl správní orgán, že žádost stahuje a považuje ji za vyřízenou.
Na základě výše uvedených skutečností správní orgán vyrozumívá žadatele, že jeho žádost byla odložena.

Mgr. Zuzana Babišová,v.r.
vedoucí oddělení právního a kontrolního
Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se
sídlem v Ostravě
Rozdělovník:
Počet výtisků vyhotoveného dokumentu: 2
1x adresát, 1 list-email
1x KHS, OPaK -1 list

