
Věc: Žádost ve smyslu ustanovení § 14 odst. 2 InfZ zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k 
informacím, ve znění pozdějších předpisů. 

 

Žádám jako fyzická osoba:

 

Žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve 
znění pozdějších předpisů adresuji Krajské hygienické stanici (dále jen KHS) Moravskoslezského kraje 
mou datovou schránkou do datové schránky KHS. 

 

Dobrý den, 

žádám tyto informace: 

1. Zakázala KHS návštěvy v nemocnicích a LDN a pokud ano, kde je tento dokument k nalezení – pod 

jakým číslem jednacím je uveden a kdo jej podepsal? 

2. Nakázala KHS nad rámec tohoto vládního 

prohlášení: https://covid.gov.cz/.../nemocnice.../navstevy-nemocnic... ,že zákonný zástupce či 

návštěva musí mít PCR test a že antigenní test nestačí, a to k návštěvě v nemocnici či LDN? 

Pokud je rozdíl v odděleních, prosím, uveďte, na která oddělení se vztahuje jen PCR test. 

Kde je tento dokument k nalezení – pod jakým číslem jednacím je uveden a kdo jej podepsal? 

3.  Nakázala někdy v minulosti KHS zákaz návštěv v nemocnicích a LDN? Pokud ano, které roky to 

byly. 

4. Má KHS takové opatření výhledově v plánu? 

Prosím o sdělení této informace co nejrychleji, děkuji. 

 

V Říčanech Dne 3.11.2021 
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Poskytnutí informací dle § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, 

ve znění pozdějších předpisů 

 

Dne 3.11.2021 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 datové schránky.   
  

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

„Dobrý den, žádám tyto informace:  

1. Zakázala KHS návštěvy v nemocnicích a LDN a pokud ano, kde je tento dokument k nalezení – pod jakým 

číslem jednacím je uveden a kdo jej podepsal?  

2. Nakázala KHS nad rámec tohoto vládního prohlášení: https://covid.gov.cz/.../nemocnice.../navstevy-

nemocnic..., že zákonný zástupce či návštěva musí mít PCR test a že antigenní test nestačí, a to k návštěvě v 

nemocnici či LDN? Pokud je rozdíl v odděleních, prosím, uveďte, na která oddělení se vztahuje jen PCR test. 

Kde je tento dokument k nalezení – pod jakým číslem jednacím je uveden a kdo jej podepsal?  

3. Nakázala někdy v minulosti KHS zákaz návštěv v nemocnicích a LDN? Pokud ano, které roky to byly.  

4. Má KHS takové opatření výhledově v plánu?  

Prosím o sdělení této informace co nejrychleji, děkuji.“ 

 

 

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 bodům 1.-3. žádosti.  

Správní orgán dále uvádí, že současně bylo dne 8. 11. 2021 vydáno rozhodnutí o odmítnutí části žádosti o 

informace vedené pod č.j. KHSMS 109344/2021/OV/OPaK, a to k bodu 4. žádosti.   

 

1. Správní orgán ke dni 5.11.2021 nezakázal návštěvy v nemocnicích ani LDN na území Moravskoslezského 

kraje. 

2. Správní orgán nenakázal ke dne 5.11.2021 na území Moravskoslezského kraje nad rámec Vámi 

uváděného vládního prohlášení: https://covid.gov.cz/.../nemocnice.../navstevy-nemocnic..., že zákonný 

zástupce či návštěva musí mít PCR test a že antigenní test nestačí, a to k návštěvě v nemocnici či LDN. 

 

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje  
se sídlem v Ostravě 

NA BĚLIDLE 7, 702 00 OSTRAVA 
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3. Ano, v minulosti správní orgán omezil návštěvy např. ve zdravotnických zařízeních, kde se poskytuje 

lůžková péče či u některých poskytovatelů sociálních služeb podle § 34 zákona č. 108/2006 Sb.,  

o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, a to pomocí mimořádných opatření Krajské 

hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě. Mimořádná opatření byla vydána v roce 

2020.  

 

 

 

 

 

 
Rozdělovník: 
Počet výtisků vyhotoveného dokumentu: 1 

1x adresát, počet listů 1 - DS  

  

 

 

 

 

 

Mgr. Eva Siejová v. r.  

vedoucí oddělení právního a kontrolního  

Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje 

se sídlem v Ostravě 

 




