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DATUM:  3. 7. 2017 

  
Výzva k doplnění žádosti o informace 

 

Dne 29. 6. 2017 obdržela Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě 

(dále též „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.“), 

žádost fyzické osoby  (dále jen „žadatel“), která byla podána prostřednictvím e-mailu 

bez elektronického podpisu.  

 

Žadatel se v předmětné žádosti domáhal poskytnutí následujících informací:  

„Zajímalo by mě, kolik ostravských pacientů nakažených spalničkami bylo řádně očkováno dvěma 

dávkami. Nejlépe i před kolika lety. Z informací na vaší www stránce vím, že ze 130 nemocných bylo 

18 neočkovaných dětí, které splňovaly věkové kritérium pro očkování dle platné legislativy, ale 

očkovány nebyly. Plus 22 dětí bylo na očkování moc malých. Ale nepodařilo se mi dohledat, jak byli 

očkováni zbylí nemocní.“  

 

Vzhledem k tomu, že žadatel ve své žádosti o informace neuvádí datum narození a adresu trvalého 

pobytu jakožto povinné náležitosti žádosti ve smyslu ustanovení § 14 odst. 2 zákona č. 106/1999 Sb., 

správní orgán 

v y z ý v á 

 

žadatele k tomu, aby v souladu s ustanovením § 14 odst. 5 písm. a) zákona č. 106/1999 Sb. odstranil 

nedostatky žádosti o informace a doplnil následující údaje – datum narození a adresu trvalého pobytu.  

 

Poučení:  

Nebude-li žádost o informace do 30 dnů od doručení této výzvy doplněna, správní orgán žádost podle 

ustanovení § 14 odst. 5 písm. a) zákona č. 106/1999 Sb. odloží.  

     

 

 

 

 

 

 

Rozdělovník: 

Počet výtisků vyhotoveného dokumentu: 2 

1x adresát, počet listů 1 – e-mail 

1x spis, počet listů 1   

 

 

 

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje  
se sídlem v Ostravě 

NA BĚLIDLE 7, 702 00 OSTRAVA 

 

 Mgr. Jakub Vraník, v.r. 

právník oddělení právního a kontrolního  

Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje 

se sídlem v Ostravě 
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Sdělení o odložení žádosti o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 

přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů 

 

Dne 29. 6. 2017 obdržela Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě 

(dále též „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.“), 

žádost fyzické osoby  (dále jen „žadatel“), která byla podána prostřednictvím e-mailu 

bez elektronického podpisu.  

 

Žadatel se v předmětné žádosti domáhal poskytnutí následujících informací:  

„Zajímalo by mě, kolik ostravských pacientů nakažených spalničkami bylo řádně očkováno dvěma 

dávkami. Nejlépe i před kolika lety. Z informací na vaší www stránce vím, že ze 130 nemocných bylo 

18 neočkovaných dětí, které splňovaly věkové kritérium pro očkování dle platné legislativy, ale 

očkovány nebyly. Plus 22 dětí bylo na očkování moc malých. Ale nepodařilo se mi dohledat, jak byli 

očkováni zbylí nemocní.“  

 

Vzhledem k tomu, že žadatel ve své žádosti o informace neuvedl datum narození a adresu trvalého 

pobytu jakožto povinné náležitosti žádosti ve smyslu ustanovení § 14 odst. 2 zákona č. 106/1999 Sb., 

správní orgán žadatele v souladu s ustanovením § 14 odst. 5 písm. a) zákona č. 106/1999 Sb. vyzval, 

aby odstranil nedostatky žádosti o informace a doplnil výše uvedené údaje. S ohledem na skutečnost, 

že v zákonem stanovené lhůtě 30 dnů ode dne doručení výzvy k doplnění údajů žadatel svou žádost 

nedoplnil, Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě ji v souladu 

s ustanovením § 14 odst. 5 písm. a) zákona č. 106/1999 Sb. odkládá.   

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje  
se sídlem v Ostravě 

NA BĚLIDLE 7, 702 00 OSTRAVA 

 

Jaroslav Dembiňák, v.r. 

ředitel odboru správního 

Krajské hygienické stanice  

Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě 
Rozdělovník: 

Počet výtisků vyhotoveného dokumentu: 2 

1x adresát, počet listů 1 – e-mail 

1x spis, počet listů 1   

 


