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ZADOST O POSKYTNUTI INFORMACE 

dle zákona č. l06/I999Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů 

Povinný subjekt: K.rajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, oddělení 

protiepidemické II. 

"' ZADATEL 

v 

Právnická osoba (obchodní firma/název a právní forma, sídlo, IC): 

Podnikající fyzická osoba Qméno, příjmení, adresa trvalého bydliště a sídla, popř.jiná adresa pro doručování, IČ): 

Fyzická osoba (jméno. příjmení, datum narození, adresa trvalého bvdliště a sídla, popř. jiná adresa pro doručování): 

Plná mocje přílohou této žádosti 

"' , 
POZADOV ANA INFORMACE: 

v 

Zádám o sdělení informace o datu, kdy byla žadateli, sdělena (telefonována) informace 
o výskytu onemocnění svrabem (zákožka svrabová - Sarcoptes scabie1) ve Fakultní nemocnici Ostrava, 17. 

v v 

listopadu 1790/5, 708 52 Ostrava-Poruba, IC:00843989, D1C:CZ00843989, v letošním roce, a to se specifikací 
data a výskytu na konkrétní klinice, oddělení, centru, nebo ústavu. 

Děkuji, v úctě 

Datum : 24.9.2019 

IČ:7 1009167 
ID datové schránky: ,v8pai4f 
\Veb: \v,v,v.khsova.cz 

Tel: 595 138 111 
c-1nail: podatelna@khsova.cz 

' Uřední hodiny: 
pondělí, středa 8:00 - 17:00 



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

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

VÁŠ DOPIS ZN.:   
ZE DNE: 24.9.2019 

SPIS. ZNAČKA:  S-KHSMS 50831/2019/OV/OPaK 
ČÍSLO JEDNACÍ: KHSMS 50831/2019/OV/OPaK 
VYŘIZUJE: Mgr. Nina Vladařová  
TEL.: 595 138 181 
E-MAIL: nina.vladarova@khsova.cz 

DATUM:  27.9.2019  

Žadatel:  

Dne 24.9.2019 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  

 

 (dále jen „žadatel“), která byla podána prostřednictvím veřejné datové sítě 

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

předpisů.  

Žadatel se v předmětné žádosti domáhal poskytnutí následující informace: 

- Sdělení informace o datu, kdy byla  žadateli, sdělena (telefonována) informace o 
výskytu onemocnění svrabem (zákožka svrabová – Sarcoptes scabiei) ve Fakultní nemocnici Ostrava, 
17. listopadu 1790/5, 708 52 Ostrava-Poruba, IČ: 00843989, DIČ: CZ00843989, v letošním roce, a to se 
specifikací data a výskytu na konkrétní klinice, oddělení, centru, nebo ústavu.  

Po posouzení obsahu žádosti Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě (dále jen 

„správní orgán“) poskytuje žadateli v souladu s ustanovením § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb. 

požadované informace podle uvedeného zákona, a uvádí následující.  

Správní orgán dne 15.2.2019 sdělil žadateli informaci o výskytu onemocnění svrabem (zákožka svrabová – 

Sarcoptes scabiei) ve Fakultní nemocnici Ostrava, 17. listopadu 1790/5, 708 52 Ostrava, a to v období 4.2.-

13.2.2019 na Interní klinice - stanice transplantační JIP.  

Mgr. Zuzana Babišová v. r. 
vedoucí oddělení právního a kontrolního 

Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje  
se sídlem v Ostravě 

Rozdělovník: 
Počet výtisků vyhotoveného dokumentu: 1 
1x adresát, 1 list – DS 
1x KHS, OPaK -1 list 

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje  
se sídlem v Ostravě

NA BĚLIDLE 7, 702 00 OSTRAVA 

 
 

 
 

 
 


