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Poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve 

znění pozdějších předpisů 

 

Dne 30. 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.  

 

Vzhledem k tomu, že žadatel ve své žádosti neuvedl datum narození a adresu trvalého pobytu jakožto 

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

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

odstranil nedostatky žádosti a doplnil chybějící údaje v  žádosti – datum narození a adresu trvalého 

pobytu. Výzva k odstranění nedostatků byla žadateli odeslána dne 3. 7. 2017.   

 

Dne 4. 7. 2017 byly správnímu orgánu prostřednictvím e-mailu bez elektronického podpisu doručeny 

chybějící údaje žádosti, tj. datum narození a adresa trvalého pobytu žadatele a nedostatek žádosti tak 

byl odstraněn.  

 

Žadatel se v předmětné žádosti domáhal poskytnutí následujících informací:  

„Dobrý den, z důvodu lékařeské praxe bych měl řád přesnější informace ohledně spalniček v MSK. 

Prosím tímto o informace na základě Zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím 

požádat kolik pacinetů ze 130 nemocných na ostravsku bylo řádně očkováno dvěma dávkami. Z vašeho 

grafu chápu kolik dětí nemohlo být očkováno, kolik bylo onemocnělo dospělých, ale jak jsou na tom 

s proočkovaností ostatní?“  

 

 

 

 

 

  
 

 

 



2. strana poskytnutí informací Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě č.j. KHSMS 

35037/2017/OV/OPaK ze dne 10. 7. 2017 
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V souladu s ustanovením § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb. poskytuje Krajská hygienická 

stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě požadované informace.  

 

Ze 130 nemocných spalničkami v Moravskoslezském kraji bylo očkováno 2 dávkami 55 osob, 

1 dávkou 23 osob, očkování nelze zjistit u 1 osoby, ostatní osoby byly neočkovány. Z celkového počtu 

130 osob se jednalo o 49 dětí do 14 let věku a 81 osob starších 15 let. 

 

V okresu Ostrava onemocnělo spalničkami celkem 106 osob. Řádně očkováno 2 dávkami dle platného 

očkovacího schématu bylo 42 osob (jednalo se o osoby nar. v letech 1970–1992 ). 

 

 

 

  „otisk razítka“ 

 

 

 

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   

 


