
Žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 

přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů 

Předmět: Žádost o poskytnutí informací z oblasti veřejného zdraví dle zákona č. 
106/1999 Sb. 

Dobrý den, 

Na základě § 13 zákona č. 106/1999 Sb. žádám vaší Krajskou hygienickou stanici 
o poskytnutí následujících informací: 

1. Byl v působnosti vaší Krajské hygienické stanice v letech 2011 — 2017 zaznamenán případ 
výskytu Q horečky (Coxiella bumetil).

2, Byl v případě pozitivního výskytu Q horečky zjištěn přímý kontakt s přežvýkavci či vyplynulo 
z anamnézy, že exponovaná osoba pracovala v chovu přežvýkavců, nebo byl zjištěn jiný 
zdroj onemocnění, jaký? 

Prosím o co nejrychlejší odpověd' na níže uvedený email.  
Mnohokrát děkuji. 

S pozdravem 

 
 

 
 

V Hořepníku dne 21.11.2018 

 



VÁŠ DOPIS ZN.:   
ZE DNE: 21. 11. 2018

SPIS. ZNAČKA:  S-KHSMS 62031/2018/OV/OPaK 
ČÍSLO JEDNACÍ: KHSMS 63082/2018/OV/OPaK 
VYŘIZUJE: Bc. Gabriela Kozáková 

TEL.: 595 138 182 
E-MAIL: gabriela.kozakova@khsova.cz 

DATUM:  26. 11. 2018 

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

Dne 21. 11. 2018 obdržela Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě (dále jen 
„KHS MSK“), 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 fyzické osoby, 

 (dále jen „žadatel“), která byla podána 
prostřednictvím e – mailu bez zaručeného elektronického podpisu.  

Žadatel v předmětné žádosti požaduje následující informace:  

1) Zda KHS MSK v letech 2011 – 2017 zaznamenala výskyt Q horečky (Coxiella burnetii). 
2) V případě, že byl výskyt Q horečky v uvedeném období KHS MSK zaznamenán, byl v této souvislosti 

zjištěn přímý kontakt s přežvýkavci či z anamnézy vyplynulo, že exponovaná osoba pracovala v chovu 
přežvýkavců, popřípadě zda byl zjištěn jiný zdroj onemocnění a jaký. 

V souladu s ustanovením §14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., KHS MSK poskytuje požadované 
informace. 

K bodu1) žádosti KHS MSK sděluje, že v letech 2011- 2017 byl zaznamenán jeden případ importované 
Q horečky. 

K bodu 2) žádosti KHS MSK sděluje, že v této souvislosti nebyl zjištěn přímý kontakt nemocného 
s přežvýkavci, přičemž ani z anamnézy nevyplynulo, že by exponovaná osoba v chovu přežvýkavců pracovala. 
Dále k tomuto KHS MSK sděluje, že nemocný pobýval v oblasti s výskytem tohoto onemocnění, a že jiný zdroj 
onemocnění zjištěn nebyl. 

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

                                                                  Krajské hygienické stanice Moravskoslezského  
                                                                 kraje se sídlem v Ostravě 

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje  
se sídlem v Ostravě

NA BĚLIDLE 7, 702 00 OSTRAVA 

 
 

  

 
 

 

 
 

 
 

 
 


