
Dobrý den,
přestože Vám zákon ani vyhláška neukládá statisticky evidovat tyto informace, jsou zjistitelné z běžné
provozní agendy a administrativy Kl-iS.
Proto rozšiřu,ii žádost o poskytnutí informace dle zákona Ď. 1CI6/i 999 §b. o tyto body
1" Kolika osobárrr byla Vaší KH§ nařízena karanténa? Tuto informaci bezesporu máte.
2. Kolik bylo VašíKllS vyhotoveno písemných rozhodnutí o nařízení karantéi.y? To je dchiedatelné ve Vaší
agendě"
3. Kolik písemných vyhotovení bylo odesláno Vaší KHS prostřednictvím datové schránky? Tato informace je
opět dohledatelná ve Vaší agendě"
Na základě dohledání tří výše uvedených inŤormací v evidenóním systérnu jste celkem rychle schopni
odpovědět na všechny položené otázky a tím splnit své zákonné povinnosti. Tedy kolik zbývajících vyhotoveni
bylo odesláno dopisní poštou a kolik nařízených karantén připadá na telefonické sděiení,
Na základě výše uvedeného trvám na poskytnutípožadovaných informací.
D i, s pozdravem



Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje
se sídlem v ostravě
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Mgr. Siejová

DATUM: 6.12.2021

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

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 č. 10611999 Sb.*) Vám v souladu s ustanovením § 14 odst. 5

písm. d) pos§.tuje informaci k Vaší žádosti ze dne 27 .11.2021:

,,Dobrý den, přestože Vám zákon anj vyhlá,ška neukl.ádá statisíiclry evidovat tyto inJ'ormace, jsou zjistitelné z
běžné provozní agendy a administrcttivy KHS. Proto rozšitluji žádost o poskytnutí informace dle zákona č.
106/1999 Sb, o tyto body
1. Kolika osobám byla Vaší KHS nařízen.a karanténa? Tuto informaci bezesporu tnáte.
2. kolik bylo yaší kHs vyhotrlveno písemných rozhodnutí o nařízení krctntéryl? To je dohledatelné ve vaší
agendě.
3. Kolik písemných vyhotovení bylo rldesláno Vaší KHS prostřednictvínt datové schránky? Tato infortnace je
opět dohledatelná ve Vaší agendě. Na zák]adě dohledóní tří výše uvedených inJbrmací v evidenčnítn ,systému jsíe
celkern rychle schopni odpovědět na všechny položené otázlql a tím splnit své zeikonné potlinnosti. Tedy kolik
zbýllajících vyhoto,-ení bylo odesláno dopisní poštou a kolik nařízených karantén připadá na teleJbnické
sdělení"

ad 1) počet nařízených karanténních opatření vsouvislosti spozitivitou Covid-19 od 1.2.2020 do l1.11.2021
210495 ce|kem, z tolro 207054 telefonicky prostřednictvím systému Chytrá karanténa, aplikace Daktela
ad 2) 3408 dopisrrí poštou
ad 3) 33 datovou schránkou

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

Kraj ské hygi en ické stanice Morav skosl ezského kraj e
se sídlern v ostravě
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úředni hodiny:
pondčlí. středa 8:00 1 7:00


