
 

 

VÁŠ DOPIS ZN.:   

ZE DNE: 24.8.2021 

 

SPIS. ZNAČKA:  S-KHSMS 58376/2021/2/OV/OPaK 

ČÍSLO JEDNACÍ: KHSMS 58376/2021/OV/OPaK 

VYŘIZUJE: Mgr. Kateřina Matušková  

TEL.: 595 138 182 

E-MAIL: katerina.matuskova@khsova.cz 

 

DATUM:  27.8.2021 

 

 

Poskytnutí informací dle § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, 

ve znění pozdějších předpisů 

 

Žadatel:   

 (dále jen „žadatel“) 
 

Dne 24.8.2021 obdržela Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje (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 žadatele, která byla podána prostřednictvím 

datové schránky. 
 
Žadatel v předmětné žádosti uvedl: „Ve smyslu zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Vás 

žádám o zpřístupnění následujících informaci:  

1. Kdy naposledy v tomto století - od roku 2000 - byla vyhlášena Vaší KHS nějaká epidemie v kraji nebo městě, 

kde máte působnost, kvůli viru nebo bakterii? Pokud nebyla, další otázky nemusíte zodpovídat. Doplnění k dotazu 

bodu 1 - informace z KHS Moravskoslezského kraje..Aby někdo nenapsal, že například chřipková epidemie se 

nevyhlašuje, ale vzniká a KHS jen informuje... (V ČR je chřipková epidemie vyhlašována podle hodnot incidence 

týdenních monitoringu ARI. Při dosažení epidemického prahu 1600 – 1800 je vyhlašována v ČR chřipková 

epidemie. )  

2. Jaké byly splněny podmínky pro vyhlášení - počty obětí, 100% nakažených nebo zemřelých lidí na tento 

virus/bakterii? Myslím tím obecně známě podmínky pro vyhlašování epidemie..  

3. Pokud byla, kde najdu oznámení a detaily o této epidemii. Jakého onemocnění se epidemie týkala?  

4. Jaká nařízení pro ochranu obyvatel byla z Vaší strany nařízena.  

5. Kdy byla vyhláškou ukončena tato místní epidemie.  

Informaci žádám poskytnout v písemné formě a zaslat datovou schránkou na mou adresu. Za jejich poskytnutí 

předem děkuji.“ 

 
Po posouzení obsahu žádosti KHS MSK poskytuje žadateli v souladu s ustanovením § 14 odst. 5 písm. d) zákona 
č. 106/1999 Sb. dostupné informace:  
 

1. Nebyla vyhlášena, neboť KHS MSK epidemie nevyhlašuje, pouze eviduje.  

 

 

 

 

 

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje  
se sídlem v Ostravě 

NA BĚLIDLE 7, 702 00 OSTRAVA 

 

 Mgr. Eva Siejová v. r.  

vedoucí oddělení právního a kontrolního 

Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje 

se sídlem v Ostravě 

 

Rozdělovník: 
Počet výtisků vyhotoveného dokumentu: 1 

1x adresát, počet listů 1- DS 

  

 

 

 

 

 



Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. 

Krajská hygienická stanice
Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě

Na Bělidle 724/7, 70200 Ostrava

Ve Brně dne 24.8. 2021

Ve  smyslu  zákona  č.106/1999  Sb.,  o  svobodném  přístupu  k  informacím  Vás  žádám  o
zpřístupnění následujících informaci: 

1. Kdy naposledy v tomto století - od roku 2000  - byla vyhlášena Vaší KHS nějaká epidemie 
v kraji nebo městě, kde máte působnost, kvůli viru nebo bakterii? Pokud nebyla, další otázky 
nemusíte zodpovídat.

Doplnění k dotazu bodu 1 - informace z KHS Moravskoslezského kraje..Aby někdo nenapsal,
že například chřipková epidemie se nevyhlašuje, ale vzniká a KHS jen informuje...  (V ČR je 
chřipková epidemie vyhlašována podle hodnot incidence týdenních monitoringu ARI. Při 
dosažení epidemického prahu 1600 – 1800 je vyhlašována v ČR chřipková epidemie. )

2. Jaké byly splněny podmínky pro vyhlášení - počty obětí, 100% nakažených nebo 
zemřelých lidí na tento virus/bakterii? Myslím tím obecně známě podmínky pro vyhlašování 
epidemie.. 

3. Pokud byla, kde najdu oznámení a detaily o této epidemii. Jakého onemocnění se epidemie 
týkala?

4. Jaká nařízení pro ochranu obyvatel byla z Vaší strany nařízena.

5. Kdy byla vyhláškou ukončena tato místní epidemie.

Informaci žádám poskytnout v písemné formě a zaslat datovou schránkou na mou adresu. 
Za jejich poskytnutí předem děkuji.

S pozdravem,

  
       
        


