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Žadatel: 

 

 

Dne 16.3.2020 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 služby elektronických 

komunikací.  

 

Žadatel se v předmětné žádosti domáhal poskytnutí následující informace, a to „Kolik Vašich pracovníků bylo 

dostupných na telefonních linkách pro občany v následujících dnech: 31.1.2020, 2.3.2020, 6.3.2020, 10.3.2020 

a k datu 13.3.2020?“.  

 

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

„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 uvádí, že ve dnech 31.1.2020 a 2.3.2020 správní orgán nezajišťoval linku 112 v rámci 

Integrovaného bezpečnostního centra Ostrava Moravskoslezského kraje (dále jen „IBC“), v těchto dnech byli 

zaměstnanci správního orgánu dostupní na telefonních linkách uvedených na webových stránkách správního 

orgánu.  

Dále správní orgán uvádí, že dne 6.3.2020 prostřednictvím svých zaměstnanců správní orgán zajišťovala linku 

112 v rámci IBC, kdy v nepřetržitém režimu (po 8 hodinách) pracovalo celkem 5 zaměstnanců, kteří se střídali, 

a to 2 zaměstnanci ráno a dopoledne, 2 zaměstnanci odpoledne a večer a 1 zaměstnanec v noci.  

Správní orgán uvádí, že dne 10.3.2020 prostřednictvím svých zaměstnanců správní orgán rovněž zajišťoval 

linku 112 v rámci IBC, a to v režimu od 07:00 do 15:00 hod. dvěma zaměstnanci a od 15:00 do 19:00 hod. 

dalšími dvěma zaměstnanci, v tento den tedy celkem čtyřmi zaměstnanci.  

Dále správní orgán uvádí, že dne 13.3.2020 prostřednictvích svých zaměstnanců správní orgán také zajišťoval 

linku 112 v rámci IBC, a to v režimu od 07:00 do 15:00 hod., dále od 15:00 do 19:00 hod. a od 19:00 do 07:00 

hod., celkem sedmi zaměstnanci a dále dvěma studenty z Lékařské fakulty Ostravské Univerzity v čase od 07:00 

do 15:00 hod. a od 15:00 do 19:00 hod., v tento den tedy celkem devíti osobami.  

Správní orgán uvádí, že v případě nutnosti byli v uvedené dny na telefonních linkách k dispozici i další 

zaměstnanci, včetně ředitelky Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, 

přičemž počet nelze určit.  

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje  
se sídlem v Ostravě 

NA BĚLIDLE 7, 702 00 OSTRAVA 
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Správní orgán závěrem uvádí, že žadatel v žádosti uvedl, že žádá o zaslání odpovědi v elektronické formě, a to 

na emailovou adresu uvedenou ve své žádosti. 

 

   

 

 

 

 
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 – elektronicky  

 

 

 

 


