
  _____

From: 
Sent: Tuesday, September 07, 2021 10:29 PM
To: sekretariat@khsova.cz <mailto:sekretariat@khsova.cz>
Subject: Poskytnuti informace

Žádám Vás o informace dle zákona č.106/1999 Sb.,o svobodném přístupu k 
informacím :   1.Kdy naposledy byla vyhlášena Krajskou hygienickou stanicí 
moravskoslezkého kraje ve městech okr.Ostrava výskyt viru nebo bakterií?( v ČR 
je chřipková epidemie vyhlašována podle hodnot incidence týdenního monitoringu 
ARI.Při dosažení epidemického prahu 1600-1800 je vyhlašována v ČR chřipková 
epidemie) Pokud nebyla vyhlášena na další otazky nemusíte zodpovídat.

2.Jaké byly splněny podmínky pro vyhlášení -počty obětí 100% nakažených nebo 
zemřelých lidí na virus / bakterii



(obecně známé podmínky pro vyhlašování  epidemie)?

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

4.Jaká nařízení pro ochranu obyvatel byla ze strany KHS Moravskoslezkého kraje 
nařízena?

5. Kdy byla vyhláškou tato epidemie ukončena a jestli na základě vyhlášení 
pandemie vyhlásili na území Moravskoslezkého kraje,okr.Ostrava nebo města plošné
a povinost nošení respirátorů FFP2 v uzavřených obchodních provozovnách a ve 
státních institucích?

Děkuji 

--



 

 

VÁŠ DOPIS ZN.:   

ZE DNE:  

 

SPIS. ZNAČKA:  S-KHSMS 62615/2021/2/OV/OPaK 

ČÍSLO JEDNACÍ: KHSMS 62615/2021/OV/OPaK 

VYŘIZUJE: Mgr. et Mgr. Kateřina Matušková  

TEL.: 595 138 182 

E-MAIL: katerina.matuskova@khsova.cz 

 

DATUM:  10.9.2021 

 

 

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

k informacím, ve znění pozdějších předpisů 

 

Dne 8.9.2021 obdržela Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě (dále jen 

„správní orgán“), jako povinný subjekt ve smyslu ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. žádost   

 (dále jen „žadatelka“) o informace ve smyslu zákona  

č. 106/1999 Sb., která byla podána prostřednictvím e-mailu.   
  

V předmětné žádosti požádala o poskytnutí následující informace, a to: 

„Žádám Vás o informace dle zákona č.106/1999 Sb.,o svobodném přístupu k informacím :   

 1.Kdy naposledy byla vyhlášena Krajskou hygienickou stanicí moravskoslezkého kraje ve městech okr.Ostrava výskyt viru 

nebo bakterií?( v ČR je chřipková epidemie vyhlašována podle hodnot incidence týdenního monitoringu ARI.Při dosažení 

epidemického prahu 1600-1800 je vyhlašována v ČR chřipková epidemie) Pokud nebyla vyhlášena na další otazky nemusíte 

zodpovídat. 

2.Jaké byly splněny podmínky pro vyhlášení -počty obětí 100% nakažených nebo zemřelých lidí na virus / bakterii 

(obecně známé podmínky pro vyhlašování  epidemie)? 

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

4.Jaká nařízení pro ochranu obyvatel byla ze strany KHS Moravskoslezkého kraje nařízena? 

5. Kdy byla vyhláškou tato epidemie ukončena a jestli na základě vyhlášení pandemie vyhlásili na území Moravskoslezkého 

kraje,okr.Ostrava nebo města plošné a povinost nošení respirátorů FFP2 v uzavřených obchodních provozovnách a ve 

státních institucích? 

 

Po posouzení obsahu žádosti správní orgán poskytuje žadatelce v souladu s ustanovením  

§ 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb. požadovanou informaci. 

 
1. Nebyla vyhlášena, neboť Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě 

epidemie nevyhlašuje, pouze eviduje. 

 

 

 

 

 

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje  
se sídlem v Ostravě 

NA BĚLIDLE 7, 702 00 OSTRAVA 

 

 

 

Rozdělovník: 
Počet výtisků vyhotoveného dokumentu: 1 

1x adresát, počet listů 1 - e-mail  

  

 

 

 

 

 

Mgr. Eva Siejová v. r.  

vedoucí oddělení právního a kontrolního  

Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje 

se sídlem v Ostravě 

 



  _____

 

From: 
Sent: Friday, September 10, 2021 9:45 AM
To: sekretariat@khsova.cz <mailto:sekretariat@khsova.cz>
Subject: Poskytnutí informací

Žádám Vás o informace dle zákona č.106/1999 Sb.,o svobodném přístupu k 
informacím :   1.Kdy naposledy byla evidována epidemie Krajskou hygienickou 
stanicí moravskoslezkého kraje ve městech okr.Ostrava výskyt viru nebo 
bakterií?( v ČR je chřipková epidemie vyhlašována podle hodnot incidence 
týdenního monitoringu ARI.Při dosažení epidemického prahu 1600-1800 je 
vyhlašována v ČR chřipková epidemie)

2.Prosím o odpověď kdo vyhlašuje epidemii,když ne Krajská hygienická stanice.



Děkuji 



 

 

VÁŠ DOPIS ZN.:   

ZE DNE: 10.9.2021 

 

SPIS. ZNAČKA:  S-KHSMS 62615/2021/4/OV/OPaK 

ČÍSLO JEDNACÍ: KHSMS 67753/2021/OV/OPaK 

VYŘIZUJE: Mgr. et Mgr. Kateřina Matušková  

TEL.: 595 138 182 

E-MAIL: katerina.matuskova@khsova.cz 

 

DATUM:  21.9.2021 

 

 

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

k informacím, ve znění pozdějších předpisů 

 

Dne 10.9.2021 obdržela Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě (dále jen 

„správní orgán“), jako povinný subjekt ve smyslu ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. žádost   

 o informace ve smyslu zákona  

č. 106/1999 Sb., která byla podána prostřednictvím e-mailu.   
  

V předmětné žádosti požádala o poskytnutí následující informace, a to: 

„Žádám Vás o informace dle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím:   

 1.Kdy naposledy byla evidována epidemie Krajskou hygienickou stanicí moravskoslezkého kraje ve městech okr. 

Ostrava výskyt viru nebo bakterií? (v ČR je chřipková epidemie vyhlašována podle hodnot incidence týdenního 

monitoringu ARI. Při dosažení epidemického prahu 1600-1800 je vyhlašována v ČR chřipková epidemie) 

2.Prosím o odpověď kdo vyhlašuje epidemii, když ne Krajská hygienická stanice.“ 

 

Po posouzení obsahu žádosti správní orgán poskytuje žadatelce v souladu s ustanovením  

§ 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb. požadovanou informaci k bodu 1. Správní orgán ve zbylé části (bodu 

2.) uvádí, že dne 21.9.2021 vydal přípis č.j. KHSMS 67755/2021/OV/OPaK o rozhodnutí o odmítnutí části 

žádosti. 

 

1.  

- leden 2019 v okrese Ostrava- epidemický výskyt spalniček 

 - březen 2020 v okrese Ostrava- hromadný výskyt akutních průjmových onemocnění, 

- květen 2020 v okrese Ostrava- hromadný výskyt parazitárního onemocnění svrabu, 

- 5.-6 kalendářní týden 2020 v okrese Ostrava- chřipka 

- březen roku 2020 v okrese Ostrava- koronavirus 

 
 
 

  

 

 

 

 

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje  
se sídlem v Ostravě 

NA BĚLIDLE 7, 702 00 OSTRAVA 

 

 

 

Rozdělovník: 
Počet výtisků vyhotoveného dokumentu: 1 

1x adresát, počet listů 1 - e-mail  

  

 

 

 

 

 

Mgr. Eva Siejová v. r.  

vedoucí oddělení právního a kontrolního  

Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje 

se sídlem v Ostravě 

 



„Žádám Vás o informace dle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k
informacím:

Dobrý den, vzhledem Vaši odpovědi jsem z toho vyrozuměla, že nyní není žádná
epidemiologická situace evidována, proto není nutné dodržovat žádné
protiepidemická opatření. Jelikož je po celý rok evidováno málo nakažených
na 100000 obyvatel.  Chápu to správně?

Děkuji 



 

 

VÁŠ DOPIS ZN.:   

ZE DNE:  

 

SPIS. ZNAČKA:  S-KHSMS 62615/2021/7/OV/OPaK 

ČÍSLO JEDNACÍ: KHSMS 71155/2021/OV/OPaK 

VYŘIZUJE: Mgr. et Mgr. Kateřina Matušková  

TEL.: 595 138 182 

E-MAIL: katerina.matuskova@khsova.cz 

 

DATUM:  29.9.2021 

 

 

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

ve znění pozdějších předpisů 

 

Dne 23.9.2021 obdržela Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě (dále jen 

„správní orgán“), jako povinný subjekt ve smyslu ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. žádost   

 (dále jen „žadatelka“) o informace ve smyslu zákona  

č. 106/1999 Sb., která byla podána prostřednictvím e-mailu.   
  

V předmětné žádosti požádala o poskytnutí následující informace, a to: 

„Žádám Vás o informace dle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím: 

Dobrý den, vzhledem Vaši odpovědi jsem z toho vyrozuměla, že nyní není žádná epidemiologická situace evidována, proto 

není nutné dodržovat žádné protiepidemická opatření. Jelikož je po celý rok evidováno málo nakažených na 100000 

obyvatel.  Chápu to správně?“ 

 

Po posouzení obsahu žádosti správní orgán poskytuje žadatelce v souladu s ustanovením  

§ 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb. požadovanou informaci. 

 

1. Nikoliv, pouze Vám byla sdělena odpověď na otázku z předchozí žádosti o informace dle zákona  

č. 106/1999 Sb.: „Kdy naposledy byla evidována epidemie Krajskou hygienickou stanicí moravskoslezkého kraje 

ve městech okr. Ostrava výskyt viru nebo bakterií? (v ČR je chřipková epidemie vyhlašována podle hodnot 

incidence týdenního monitoringu ARI. Při dosažení epidemického prahu 1600-1800 je vyhlašována v ČR 

chřipková epidemie).“  
 

Dále správní orgán uvádí, že v Moravskoslezském kraji probíhá, stejně jako v celé ČR, epidemie onemocnění 

COVID-19, která na základě vyhlášení Světové zdravotnické organizace (WHO) v roce 2020 dosáhla rozměrů 

světové pandemie. Počty případů ani jiné podmínky žádný právní předpis explicitně nestanovuje, obecně lze říci, 

že vývoj tohoto nového onemocnění v ČR v čase je mapován trendy výskytu onemocnění a dalších veřejně 

dostupných ukazatelů (např. zahlcení zdravotních služeb). První případ onemocnění COVID-19 je 

v Moravskoslezském kraji hlášen ke dni 11.3.2020.  

 

 

 

 

 

 

 

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje  
se sídlem v Ostravě 

NA BĚLIDLE 7, 702 00 OSTRAVA 

 

 

 

Rozdělovník: 
Počet výtisků vyhotoveného dokumentu: 1 

1x adresát, počet listů 1 - e-mail  

  

 

 

 

 

 

Mgr. Eva Siejová v. r.  

vedoucí oddělení právního a kontrolního  

Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje 

se sídlem v Ostravě 

 


