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Krajs ká hyg ien ická stani*e lVJoravskaslezskéh o kraje

se sídlem v sstravě
Na Bělidl* 724
702 00 lVloravská Ostrava a Přívoz

V Har,ířově dne 26. ťíjna 2a21

Věc:

Poskytnutí infgrmae+ dle zákana č, 1*§Jl§§§ §b,, a svobodném přístupu k ixťarmacím

Ža*ám Vág o p**kytnutí informací a zaslání kopiídle eákona a to:

1. Kcpii r*eh*dnrsti K€ské hygienick* stanig* fulcravskoslerskéhs kraje * vyhláŠení
epidemie koranavřru SA§§-§oV-2 na území $loravskga}*zského kraje, kdy a kde byla
vyhlášena *pidem[e,

2,. Kopii, na základě která bylo rozhodnuto Krajsk*u hygienickou stanici
Mcravsk*slezskéha kraje c epidemii koronaviru §AfiS-CoV-Z na území
Moravskoslezského kraje.

3, K*pii *patř*ní vydané Krajskou hygienickou stanicí Moravskoslezského kraje k

zamezení šíření epidemie koronaviru SARS-CoV-2.

Kapii žád osti Krajské hyg ienické staniee Moravsk*sl ezského k raje Ítrl in istersivrt

zdravolnicťyí o vyhtášení stavu epidemie v l\iloravskoslezském krají s žádostío pÍ§etí

cpatření pr*ti šířeni pander*ie karonaviru §AR§-CoV-2.

Jaké opatření proti šíření epidemie SAR$-CoV-2 Krajská hygienická stanice
Moravskoalezskétr* kraje učinila.

6. pokud Krajská hygi*nická staniee Meravskoslezského kraje vydala jako opatření proti

šření epid*mie §ARS-CoV-2 zakrylí cest dýchacích respiráterem či jinou ochran<ru,

kdo má ze zákona právo lot* cpatř*ni kontrolovat, vyžadovat či vymáhat, d*držování
t*hoto opatření.
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Fosk}.tnutí informací dle § t4 odst. 5 písm. d} zákar'ač. 1§6/1999 §b", o svabodném přistupu k informacíxro
ve znění pazděiších-předpisů

Žartratel: dále jen ,,žadatel")

Dne 26.1ů.2021 otldrže la Krajská lrygienická stanice Moravskoslezského kraje (dále jen ,,povinný subjekt") jatrio

povinný subjekt ve smyslu ustanovení § 2 odst" 1 zákonač" la6llq99 Sb., c svobodném přístupu k irrformacím,
ve znění pozděiších předpisů (dále jen ,.zitlr.a* č. t06/1999 Sb.") žádost výše rrvedenéha žadatele, která byla
podána prosďednictv ím e-mai lu.

Žadatelv předmětné žádosti uvedl: ,Ž&lám Yás o pasíEtnutí informaci a zaslání kopií dle zákona a to:

1. Kopii rozhodnutí fu"ajské hygtenické stanice Moralskoslezského kraje o vylzlášeni epidemie koronaviru
SÁRS-CoY-Z na úzensí Moravskoslerského írraje, kcí"v a kde byla vyhlášena epidemie.

2, Kapii, na základě které byls rozhodnuto Krajs|rou hygienickou sísllicí Mortr,,skoslezského la,qje o
e p ide m i i k o r on crv ir u SA RS -C o Y- 2 n a úz e mí ltíar av s ko s l e z s ké ho lo" aj e

3. Kopii opatření vydané Krajskou lrygienickou stanicí tr{oravskoslezského ltraje k zatnezení šířercí epidelnie
k a r o n un- i tl,t S A RS - C a trr - 2 .

4, Kcpii žádosíi Krajské h.vgienické staruice Morawkoslezskéha kraje Minis{ersh,,zt zdravotnich;í o vyízíášení
strNw epidemie v Mora::skoslezském írraji s žódostí o přijetí puíření proti šíření pandemie koronavirtl
SÁRS-CoY-2.

5. Jaké opatřeni proti šíření epidemie SÁRS-CoI/-2 Krajská hygienická s{aruice Moravskoslezskéllo kraje
učinila.

6. Pokud Krajská hygienická stanice Mcravskcslezského kraje v.,-dala jako opatřeni proti šú'eruí epidernie
SÁRS-CoV-2 zrsbytí cest clýchacích. respirátorem či jinou ocízranto".t, lráo rná ze záklna prťrv,a toío opatření
kantr o í ov cst, vy ž ad ov at č i v,vrxáh at, do dr ž av án í t o ílo í o op cst ř e n í.

Pc posouzení obsahu žádosti KHS MSK poskytuje žadateli v souladu s ustanovením § 14 odst. 5 písm. d) zákona
č. 1a6l19q9 Sb, dcstupné inťomtace:

K bodir 1 žádosti: Takové rozhodnuti nebylo povinnýnr subjeldem vydáno,

K krodu 2 žádasti Tai<or:é rozhodnuti nebylo povir;ným sutljektem vycláno,

K bodu 3 ždosti: Povinný subjekt odkazuje žadatele ve smyslu ustanovení § 6 ákona č, Ia6lW99 Sb. na již
zveřejněnou informaci, a sice sdělením údajů umožňujících vyhledrání a získáni zveřejněné informace, a to
odkazem na internetovou sťánku, kde se informace nacbání. V daném případě jsou mimořádná opatření, která
byla vydaná povinn;ým subjektem, dostupná na webov,ých skánkách organizace způsobem umožriujícím dálkový
přístup na internetové adrese:
https://www.khsova.cz:/urednideskaluredni-deska-archiv?x:l&se*lage:16&lastpage:47&do:move
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K bodu 4 žádosti: Taková žádost nebyla poviffilým sllbjektem podána.

K bodu 5 žádosti: Povinný §ubjekt tírnto poskytuje žadateli inforuaci, že Klajská hygienická stanice
Moravskoslezského kraje učinila a nadále čini celou škálu ruzných opaťení proti šíření epidemie SARS-CoV-2,
ať už v podobě vlastníclr mimořádných opatření, která byla v loriskérn roce lydávána na regionální úrovni, či
dozont nad dodržováním plošných mimořádných opatření r.1,,hlášených Ministerstvenr zdravotnictví, jež se tlkají
např. ochrarry dýchacich cest, či regulace maloobclrodu a siužeb, sťavovacích provozů, škols§ch zaŤízeni,
hrornadných akcí atd., dále pror,ádí dolrled tovněž nad dodržováním ochranných opatření Ministerstva
zdravotnictvi při cestách ďa a ze zahraničí, dále po celou dobu rovněž provádí trasovárií osob prosťednictvím
systému Chltrá karanténa a aplikace Daktela, provádí epidemiologická šetření s posolrzením míry rizika,
vyhodnocuje epidemiologicky významné kontak§, eviduje počty případů a jejich vývoj v čase, rnonitoruje
irrciderrci a očkování. k zamezení šíř,ení onemocnění nařizuje a ukončuje ýzic§m osobám karanténní opaťení a
izoiace, povinný subjekt se dále pcdítí na koordinaci postupů proti šíření epidemie s orgány samosprávy,zejrnéna
v Krajské epiderniologické komisi zŤízené krajem, k info.rmování občanů pravidelně vydává tiskové zprálry
k aktuálrrí epidemiologické situaciv Moravskoslezském kraji atd.

K bodu 6 žádosti: Mimořádné opatření k zakry.tí dýchacích cest respirátorem je vydáno Ministerstvem
zdravotnictví Čn, nikoliv povinným subjektem,

Mgr, Eva Siejová v. r,
vedoucí oddělení právního a kontrolniho

Kraj ské hygienické stanice Moravskoslezského
kraje se sídlem v Ostravě

Rozděior"nili:
Počet vjtisku vyhotoveného dokunrentu: l
] x adiesát. počet listů I - c-niail

1Č 71oa9167
lD datové schránky: rv,8pai4ť
rveb: lvww"khsova,cz

úředni hodiny:
pondělí, středa 8:00 - 17:00
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