
Dobrý den, Jsem klientem komplexní lázeňské péče v Sanatoriích AquaKlim 
Klimkovice a obracím na vás s žádostí o poskytnutí informací dle zákona 
č.106/1999 Sb. a informace o počtu rozhodnutí o nařízení karantenních opatření v
tomto zařízení a jak funguje trasování.  Vzhledem k tomu, že tady často přijíždí
sanitka s posádkou " ve skafandrech" panují zde velké obavy z nakažení nejen z 
mé strany. Obavy také pramení z nulových informací.Prosím zaslání informací na 
email stankova.ivana@seznam.cz Děkuji  



 

 

 

 

VÁŠ DOPIS ZN.:   

ZE DNE:  

 

SPIS. ZNAČKA:  S-KHSMS 125477/2021/2/OV/OPaK 

ČÍSLO JEDNACÍ: KHSMS 125477/2021/OV/OPaK 

VYŘIZUJE: Mgr. et Mgr. Kateřina Matušková  

TEL.: 595 138 182 

E-MAIL: katerina.matuskova@khsova.cz 

 

DATUM:  25.11.2021 

 

 

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

ve znění pozdějších předpisů 

 

Dne 17.11.2021 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: 

„Dobrý den, Jsem klientem komplexní lázeňské péče v Sanatoriích AquaKlim Klimkovice a obracím na vás s 

žádostí o poskytnutí informací dle zákona č.106/1999 Sb. a informace o počtu rozhodnutí o nařízení karantenních 

opatření v tomto zařízení a jak funguje trasování.  Vzhledem k tomu, že tady často přijíždí sanitka s posádkou " 

ve skafandrech" panují zde velké obavy z nakažení nejen z mé strany. Obavy také pramení z nulových informací. 

Prosím zaslání informací na email   

 

 

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. V období od 17.11.2021 do 23.11.2021 bylo v Sanatoriu Klimkovice nařízeno 14 opatření v souladu  

s § 2 odst. 6 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), tj. těmto osobám byla nařízena 

izolace v minimální délce 14 dní od potvrzené nákazy, tuto izolaci ukončuje na základě zhodnocení 

zdravotního stavu ošetřující lékař daného pacienta. Tzv. "trasování" tj. vyhledávání epidemiologicky 

významných rizikových kontaktů a nařizování karanténních opatření dle § 2 odst. 7 zákona č. 258/2000 

Sb. probíhá dle aktuálně platné metodiky hlavní hygieničky ČR. 

 

 

 

 

 

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 

 


