
Dobni den,

na základě Zákona o svobodném přístupu k informacím La6/I99g Sb. žádám o informaci, kolik
karantén v souvislosti s pozitivitou Covid-19 bylo nařízeno Vaší hygienickou stanicí od L.2.2O2O do
LLlL.2023.:

1. prostřednictvím dopisní pošty

2. prostřednicfuím zprávy datovou schránkou nebo jiné elektronické komunikace
3. prostřednictvím telefonického sdělení

Poskytnutí informace očekávám v termínu daném §14 zákona 106/1999Sb.

Děkuji



Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje
se sídlem v ostravě

Na eĚrIoLE 7 .702 00 oSTRAvA

vÁš oopls zN
ZE DNE:

sptS. zNačrA:
číst o leoNRcí:
vyŘtzu.lp:
TEL.:
E-MA]L:

DATUM: 24.I1.202|

Žadatel:

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě (dále jen ,,správní orgán") jako
povinný subjekt ve smyslu ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 10611999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,zákon é. 10611999 Sb.") Vám v souladu s ustanovením § 14 odst. 5

písm. d) poskyuje informaci k Vaší žádosti ze dne 13.LI.202l:

,, Dobrý den,
na základě Zákona o svobodném přístupu k informacím 106/]999 Sb. žádám o informaci, kolik
karantén v souvislosti s pozitivitou Covid-]9 bylo nařízeno Yaší hygienickou stanicí od 1.2.2020 do
1 ]. ] 1.2021:

1. prostřednictvím dopisní pošty
2. prostřednictvím zprávy datovou schránkou nebo jiné elektronické komunikace
3. prostřednictvím telefonického sdělení"

Nařízená karanténní opaďení jsou evidována v systému Chytrá karanténa, aplikace Daktela, na základě tzv. čísla
případu (rodného čísla fuzické osoby). Správní orgán nedisporruje a nemá povinnost disporrovat informací,
jakým konkrétním způsobern došlo knaíizení karaníén ysouvislosti spozitivitou Covid-]9 od ].2.202() do
l1.1].202I ve smyslu výše r,rvedeného, Informační povinnost se mťrže vztalrovat pouze kreálně existtrjícím
informacím. kte4ými povinné subjekty v danou chvílidisponují.

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

Kraj ské hygieni cké stanice Moravskoslezského kraj e
se sídlenl v ostravě

Rozdělovník:
Počet výtisků vyhotoveného dokumentu: 1

1x adresá! 1 list - datová zpráva

íČ:7 l009167
ID clatové schránk1,: rv8pai4f
rveb: r,l,ww.khsova.cz

Úřeciní hodin1,:
pondělí, středa 8:00 , l7:00

Poskytnutí informací dle § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 10611999 Sb., o svobodném přístupu k
informacímo ve znění pozdějších předpisů


