
Žádost o poskytrrutí inťCIrrT]afi,*
{e-l[e zákcna Č, 10S/1 999 §b-, o svabodném nřisťupu k irrforrn*r*im, v ;rlatnórt z*ělii}

*ďatel: {F,yzick* cs. * jrnóntu a přnjrneruí, ďatunr narozeníl Frá,vnic}<á *s. - náeev, lČO}

Jr**a: {Fyziefeá eqgba - !rvaléhn pohfru, příp. bydii§tě l Frávrrí*ká nsgba - sídí*}

Íresa pr{} d*ruČavámÍ: {li§í-tí*e ud a,dresy rnista tívaiéhCI pr:bytu í bydlištĚ / sídla}

€psvinné Údaje}:

íefgn: E-mail:

dá * pcskytnutí ír"lťormace {c&araícteri*tika} :

ř., §amestatrtý přípis nárrrh dctaau"

dám g vYtísknutí tét,c samqtn& žád*sti žádost oanaĚt* Va§ím podacím ,*itx** u
skenu.}te. Naskenovanou žádgsi žádám *braten"l *dešíeta zpět,

dém o vYtÍ*knutí *amastatnÉ příl*hy návrh dotazu nanačte Va§ím púdfi§írn razítkem *
sken*lte" [riasken*vaný sarrrcst*tný přípís žádárn qbratem odešlete zp.ět"

Ůsob poskytnutí inforrnace ťvyznačt* zvclený zpusr:b},

a} zasiat paátou na výše uvedenou acirestr

b} k asohnírn* vyzvednlltí v ;:oclateřrrě
Krajská lrYgienická stanice Moravskoslezskélro kraje se sídlem v Ostravě
adresa: Na Bělielle Y,7až CI§ Moravská Ostrava přízemi. v provozní dabě
podatelny}

ci zaslat eiektr*nicky {uved'te e-mail rlebo ijatovoi,r schi,á nku}:

Čebíně §*" íistmp*du žflž"1
dn,e..".

-
p*dpis



*ne:3ff, listopadu 20?Ť

l{rajská kysienieká st*nice Mor*rskcs|ezskáh* kraje

s* sídl*ft} v SsŤacé

Na B§lidte Ť.

T02 &$ Sgřava

Foňet [istrltfpřít*h: 3/1

Véc. dataz tt

*ahrf den, *bra*írrr se na Vés rra t{rajsíto* hygienic.kou staníei Krajská hygienická stanice Mgravskoslezskéhc

kraje se síd$em rr ústravě s rráurhem dgtaxu u žádost o poskytnutí infarmace dle zák**g CI srrobgdnérn p,říslupu

lc inf*rmacírn: ve rnění pozdějších předpistltr"

Jaká.;soLr čísla denrrí počŤy provedenýcli * vykázanýcir očkoviiní protl ťOViD-1 §.

Jak$ je *ktuáfiní přehled k*ntrol krajskýclr řrygienich.ich stanic k aktuálnínri dní prcsím upřesněte datum konťrofy

a z,}il§tĚtiých ned*stat}el} ja}<é byty eji§těrry ned*statlcy vdcdržavání mim*řádných opatiení proti covid-19

v* §trevů$a*í*h a rnaloob*hnďních prarr*aavnách, a ptčet karantén a iu*le*i rrařízených Kt-{§. Která opatř**í

platí *d ž§. listopadu t.r..

ŽáCÉrn t poskyt nutí těahto vydaniie}r nařízení.

ti{ařízerrd č. 1/t021 Knajské fuyqíenické stanicg llfrcravslto*lezskóho kraje se sídlem v *stravě

Usftesenívlády *enká r*pubíiley ae dne 
'l§. 

břee*a 2fi2T č. ZE6

Krizg,vé e mirn*ťádtté *pattení Ministersfua zdravotnictuí ze dne 5, 3" 2*ž1 č, j.: tt{ZDB

4Te9&l?fi ZCI- 1 §l*d lť,ifl{ÁFl * č, j, : MZ§Ř 4?&2S/2*2S-2fr /M l Ni KAFI
: ,J

Usnesenívlády Ceské republiky xe dcl* t6. úngra 2fi21 č, 217

l$imcřádné op*třenť FÉinisterstva rdra$giťiittví České repub§ilty čj. MZfrR 15757/2020-45lM[FllKAN, ve znění

mirrrCIřád*ó *patření *dl*ístenstiia edrav*tnictví Česicá rep*bfiiky ój- Mř§R ] 5?5?/2SŽ.ú-4§lMlí.llKAN ze dne

1§.§3.?ů2l



,,i

§ p*adr*vem a poďěkovárrír*.

Přiírlra:

Žáď*st o,PoskYtn*tí Ínforrnace {dle zák*na č" ] fr6lT99§ §h., g, srr*hgcnném přístupu k informacírn, v platnértr
znĚn$ ee dme 3S. lístapadu 2fi2'l

Hávrfu dntarnr §ne:3*, lisŤ*padu žfi21



Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje
se sídlem v ostravě

N,,\ BF,I,IDL,ť7.702 00 OSr}LAvA

vÁš nopls zN.:
ZF, l]NL,; 30.11.2ů2!

j

I

1

spts, zNečra:
číst-o leoNací
VVruZU:P:
TEL.:
E-MAIL:

DATUM: 13.12.2a21

Poskvtnutí informatí dle § 1-* odsf. 5 písm. tl) zákona č. 106/1999 §b., o svobodném přístupu k informacírn,
ve zněni p*ztlějšich předpisťr

Dne 3l]^11.2021 clbclržela Krajská h_vgienická stanice ]Vloravskoslezského klaje se sídlenr v Ostravě (dále jen
a6l1999 Str. *advní orgárr' jako ekt ve ustanoveirí 2 cidst. i zákona č. ]

dále jetl ..žadatel") o illťortnace ve sntl,slit
zákorta pocíána prostředtricn ím e-nlai ltt.

\r piednrětrré žádosti požátlal o poskl,tnrrtí násleriLrjicí inťornrace na svoll e-tnailovou adreslt. a to:

,,Dobryi den, ohťatiil,seila Vů.s,lltt Kralskou hygieníckou,líttllici Krajskó hygienit,ká.ytctuice f.{rirul,skclslezského

illíbl rnucim t,e měui poztlěj,ších 1lřecíslisii,
í. .Itlká j,sou či,sía ďenní 1ločf: provetíených ct v_vkdzcttt,1.1ch očkoyťtní Ist,oti C(}tr4D-l9.

plutí rlcl 2ó, listtllxrcíu í.r,.

3. Žtitíúm tl poskvtlttlíí těcllto wdaných nclřízení.

Nařízení č. l/2011 Krujská Jrygienic:ké sta.nir:e }..,íaral,skoslez,skóho h,ajt: se,yidlenty ostrirě
L].sttesení víády {')eské repubíiky :e clne IB. březnct 2a21 č. 296

Krízr.ll,é a m.iu1.ořádl,tě opctířeruí l.{it,tisíerstl,a ztlravtlínicíl,íze dne 5. 3. 202l č. j..^ MZDIl
,t 7 8 2 8i 2 0 2 a - l 9,4,,1l}j iK4 N a č, j. : jllzD ll .t 7 8 2 Bi 2 a 2 0 - 2 01 }4 I N i K,4 N
Lisruc,gení sltid1; {")e,ské republiky ze tlrle 26. úttort.t 202I č. 2 l7
l.íínttlt'údné <spctttlení híini.stcrstvct zrlrtlvotnictt,í {\eské repub!ikl,č.j. k{ZDR ] 5757,"2020-15ik,{lN/KÁN, lle znění
witt1ořáolně opanlení }.{itlist€rsfta zdruvoírtit,tví Čuké repzlblikv č.í" VIZDR í5757,'2020-15t',!v{I]{iK.lN ze dne

} 9"03.202 ]. "

Po posouzení obsa|ru žádosti sprár,ní orgárr posky.1rrje žadateli v souladLr s ustanovertint

§ 14 odst.5 písm. d)zákona č. 1061l999 Sb, požador,_,anou informaci.

l . Správrrí orgárr rredisponuje denttílrri počty proveiierrých a l,t,kázani,,clr očkování proti onenlocrrěni covirl- 19. an i

ttru tlrtr; povinnost nevyplývá z žádného právrrího pl'eclpisu. Správrlí orgrin žadatele odkazLrie na stránk,r,
Nti nistelstva zdrav otn ictv í. krle nal ezrre požadovanciu i n ťonn a.ci :

lÉ:gg; jitixra§§lll=gLtit4] !ril]uir.c4,,le&lttlc::ť_ c {.

et

-l



2, strana Pos§tnuť informaci dle § 14 odst, 5 pfum. d) zrikona é:. 1$6/1999 Sb., o svobodném pfistupu k inťormacím, le zrňní pozdějŠich PředpisŮ Čj.

2. Správní orgán disponuje infcrmacemi pottz€ v riárnci své územní působnosti, caž je izemí Moravskoslezského
kraje. Správní orgán zasi!áv příloze tolroto přípisu odkaz na Vámi požadované informace. Nakonec správní orgán

zasílá odkaz &a opatření plxici od 26. 1istopadu 2021 a také současně platici opatřeni:

https:/lwww,vlada.cďclepidernie-karonayirti/dulezite-inťoffiacelmirnoradna-a-ochranna-opatreni-:-co-
aktualne-plati- 1 8$a34l
či htfps ://kcronavirus.rnzgr.cďcategory/mimoradna-opatreni/

3. Správrrí orgán poskltu.ie žaclateli odkazy ira požador ané itltilrnace:

Nařízení č. Il2021 Kra3ské hygienické stanice i\,1oiavskosiezského kraje se sídlenr v Ostravě-

202 S-KHS-Moravskos lezskeho-kraje,pdf.

Usneseni vlády České republiky ze dne 18. března 2a2! č. 296- htfps:l/www.vlada.cďassetsimedia-

centrurn/akfu alnelvychazky-v-sacialnich-sluzbach-0296.pdf.

Krizové a mirnořádné opatření Ministerstva zdravotnictvi ze dne 5.3.zaT č. j.: MZDR
47&2&Da2a-l9i§{lNlI(AN a č. j": MZDR 47828l202a-20/§iílN/KAN- https://www.mzcr.cťwp-

ucinrr*sti-gd_9-3_2020.pdf. https://w,l,lv.rnzcr.cďwp-contenťuploads/2021/03/lVlimoradne-opatreni-antigenni-

testavani-zdravotni-a*so*iaini*sluzb},-zamesfi}anci-s-uciíflosti-cd-9-3-2020.pdf.

Usnesení vlády České republiky ze dne 26. února 202I č. 21V-

https:llg..B"Fr.m§sy.cďdccuíne8tsáff142/14 .

Mimořádné opaťení Ministerstya zdravotnictví České republi§ čj. MZDR |5757l2ůž0-45lMINlKÁN, ve znění

mimořádné opatření Ministerstva zdravctnictví České republi§ čj, MZDR 15757l2ů2a-45lMIN,KAN ze dne

19.a3.z02l"-
https :l/wwrl.muml.cle_download.php?fi le:dataluredni:des
%99%C3%Ai dn%C3%A9-opat%C5%99err%C3%ÁD-%E2%80%93-no%CS%A1 en%C3%AD-

cchrann%C3 %BDeh-prosto/oC 5 %99edk%C 5%AF-d%C3 %B§chac%C3 %ADch-cest- s-

%C3ťoBÁ%C4%8§in*ost%C3%ÁD-od- 1.-3.-202 1-do-odvol%C3%A 1n%C3%AD.pdf.

Rqir!ělqyník;
Počet 

"Ýtisků 
v"v-hotor.eného ttgkumentu: l

ir adresát. počet listů 2 - e-mail + příl*ha 1

1\'lgr. Eva Siejor,á r,. r.

veclouci odclělerrí prál,ního a kontrolního
Kra i -ské h,vgi en i cké sta n i ce N,t orav skos l ezs}iéh o kra.i e

se sícllem v ()str"avó

2


