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*žÁDOST 0 pOSKvTNUTí INFORMAcE*

dle zákona č. t?6/t999sb. o svobodném pňístupu k infonmacím, ve znění
pozdějších pňedpisů žádám:

*Povinný subjekt: *Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se
sídlem v ostnavě

O poskytnutí infor^mace o tom, kolik pňípadů kontroly fyzíckých osob v
souvislosti s dodržováním povinnosti pnokázat se a splnit při vstupu,
využítí nebo ubytování se podmínku, že daná osoba je očkovaná, prodělala
covíd před méně než 180 dny, má platný test (dle podmínek platných v daném
období) nebo provedla test na místě, *což ji opravňuje využít služby, by1o
pňedáno k řešení do správního řízení? *Tedy počet případů, kdy byla fyzická
osoba kontrolována a odmítla se na místě prokázat patřičným potvrzením a
šetření probíhá nebo probíhalo ve spnávním ňízení. Za období 1. 1. 2a21
doposud.

Kolik takovýchto správních řízení bylo ukončeno udělením pokuty a jaká je
pnůměnná výše pokuty?

Kolik takovýchto spnávních řízení bylo ukončeno bez udělení pokuty?

Kolik takovýchto správních ňízení nebylo ani zahájeno v důsledku důkazní
nouze ?

Kolik správních řízení by1o ukončeno jínakl
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Poskytnutí informací dle § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 10611999 Sb., o svobodném přístupu k
informacím, ve znéní pozdějších předpisů

Dne 8. |2.2021 obdržela lkajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje (dále jen ..správrrí orgán") jako
povinný subjekt ve smyslu ustanovení § 2 odst. 1 zákona ó. 106l1999 Sb.. o svobodnérn přístupu k informacím.
ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,zákon č. 10611999 Sb.") žádost vý,še uvedeného žadatele. která byla
podána prostřednictvím e-rnailu.

Žadatel se v předmětné žádosti domáhal poskytnout následující informace:

,,O poskytnutí informclce o tom, kolik přípa.dů kontroly.fyzickych osob v sottt,i,slo,sti s dodržováním povinnosli
prokdzat se a splnit při vstupu, využití nebo ubytování se podmínku, že daná osobtt je očkot,aná, prodělala covid
před tnéně než ]80 dry, má plattry test (dle podmínek plaíných vdaném období1 nebo provedla tesí na míslě,
*což ji opravňuje využít služby, bylo předáno k řešení do správního řízení? *Tedy počet případů, kdy byla

fyzická osoba kontrolována a odtnítla se na místě prokázat patřičným potvrzením a šelření probíhá nebo
probíhalove správnímřízení. Zaobdobí 1. 1.2021 doposud.

Kolik takovýchto správních řízení bylo ukončeno udělením pokuý a jaká je prtinĚrnó výše pokuty'?
Kolik takcltýchto správních řízení bylo ukončeno bez utlělení pokuty?
Kolik lakových|.o správních řízení nebylo ani zahájeno v důsledku důkazní nottze?
Kolik spravních řízení bylo ukončeno jinak? "

Po posouzení obsahu žáóosti správní orgán tímto poskytuje v souladu s ustanovením § 14 odst. 5 písm. d)
zákona č. 10611999 Sb. požadované informace, kdy uvádí, že disponuje informacemi toliko počínaje měsícem
květnem Zall,kdy byla tato povinnost zakofuena a správní orgán ji začal v praxi kontrolovat. Počet případů,
kdy byla fyzická osoba kontrolována a odmítla se na místě proké.z;at paťičným potvrzením a šetření probíhá
nebo probíhalo ve správním řizeni - 3 1, V jednom případě byla uložena pokuta ve ýši 1.000,- Kě příkazem ze
stanice. Ye zbyvajicích případech byly uloženy blokové pokuty na místě, a to v pruměrné výši okolo 200 Kč.
Jinářizeni zatím zahájena ani ukončena nebyla.

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