
 *Žadatel:*

*Věc:* Žádost o informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

Požadované informace:

   1. *Žádám podle zákona č. 106/1999 Sb. o poskytnutí informace, kolik
   bylo Vaším orgánem v rozsahu od 1.1.2019 do dnešního datumu, tedy
   14.11.2021 v jakých okresech a v jakém časovém období byla vyhlášena
   epidemie, tedy data vyhlášení všech epidemií a konečného data všech
   vyhlášených epidemií. *
   2. *Žádám dále o informaci, pokud byla vyhlášena epidemie v období dle
   bodu 1, z jakého důvodu byla vyhlášena, tedy kvůli jaké nemoci nebo
   události byla vyhlášena.*
   3. *Žádám dále o informaci, pokud byla vyhlášena epidemie v období dle
   bodu 1, kolik bylo v každé epidemi zjištěno nemocných osob, tedy osob s
   příznaky onemocnění.*
   4.
*Žádám dále o informaci, pokud byla vyhlášena epidemie v období dle bodu 1,
   kolik bylo zjištěno pozitivě laboratorně pozitivních osob na nemoc nebo
   událost kvůli které byla vyhášena epidemie. *
   5. *Žádám dále o informaci, pokud byla vyhlášena epidemie v období dle
   bodu 1, kolik bylo v každé jednotlivé epidemii vyhlášeno karantén, tedy
   počet osob kterým byla nařízena karanténa.*
   6.
*Žádám dále o informaci, pokud byla vyhlášena epidemie v období dle bodu 1,
   v jakých okresech nebo libovolného územního celku byla vyhlášena epidemie.
   Tedy jaké části uzemí ČR se tato epidemie týkala. Např. okres, kraj, městká
   část apod. *
   7. *Žádám o zaslání informací poštou na mou shora uvedenou adresu.*

Děkuji za poskytnutí informace.
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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 14.11.2021 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 „žadatel“) 

o informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., která byla podána prostřednictvím e-mailu.   
  

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

„Požadované informace: 

   1. Žádám podle zákona č. 106/1999 Sb. o poskytnutí informace, kolik bylo Vaším orgánem v rozsahu od 

1.1.2019 do dnešního datumu, tedy 14.11.2021 v jakých okresech a v jakém časovém období byla vyhlášena    

epidemie, tedy data vyhlášení všech epidemií a konečného data všech vyhlášených epidemií.  

   2. Žádám dále o informaci, pokud byla vyhlášena epidemie v období dle bodu 1, z jakého důvodu byla 

vyhlášena, tedy kvůli jaké nemoci nebo události byla vyhlášena. 

   3. Žádám dále o informaci, pokud byla vyhlášena epidemie v období dle bodu 1, kolik bylo v každé epidemi 

zjištěno nemocných osob, tedy osob s příznaky onemocnění. 

   4. Žádám dále o informaci, pokud byla vyhlášena epidemie v období dle bodu 1, kolik bylo zjištěno pozitivě 

laboratorně pozitivních osob na nemoc nebo událost kvůli které byla vyhášena epidemie.  

   5. Žádám dále o informaci, pokud byla vyhlášena epidemie v období dle bodu 1, kolik bylo v každé jednotlivé 

epidemii vyhlášeno karantén, tedy počet osob kterým byla nařízena karanténa. 

   6.Žádám dále o informaci, pokud byla vyhlášena epidemie v období dle bodu 1, v jakých okresech nebo 

libovolného územního celku byla vyhlášena epidemie. Tedy jaké části uzemí ČR se tato epidemie týkala. Např. 

okres, kraj, městká část apod.“ 
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Po posouzení obsahu žádosti správní orgán poskytuje žadateli v souladu s ustanovením  

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

 

1. 0. Správní orgán epidemii nevyhlašuje. 

 

 

 

 

 

 
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 

 


