
Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlern v Ostravě
Na Bělidle 7 ,70Z 0O O§trava

Ďatum: 81.ž022

véc:žádostoiníormacidle zákona č.106/1999 Sb,

§ln základě veřejné informace zveře.}něné na webu ť,:t*".ii;i;;*i:jií"j.:::i ipřikiádám v příloze} o uloženíkarantény
lrráčům A mužstva klubu HC Oceláři Třinec žádám o následující informace:

1) Jméno a přrjmenía kontaktníúdaje (email, tel., adresa pracoviště, číslo kanceláře) pracovníka l(HS,

který toto rozhodnutí vydal

2| Písemnou kopii tohoto rozhodnutívčetně všech případných příloh

3) Na základě jakých konkrétních poznatků a studií bylo toto rozhodnutí vydáno

4) Písemné kopie veškerých rozhodnutí a doporučení, které KHS Ostrava vůči provozování hokeje

{tréninky, utkání} v prostorách zimních stadionů na území města Třince r_rčinila.



Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje
se sídlem v ostravě

Na gĚrDLE 7,702 00 OSTRAVA

vÁš popts zN.: 8.|,2022
ZE DNE:

spts. zxačra: S-KHSMS 4627l2022/oVlopaK
ČÍst-o .leoNecÍ: KHSMS 22325l2022loVloPaK
vyŘIzure:
TEL.;
E-MAIL:

DATUM: 11 .1.2022

Poskytnutí informací dle § 14 odst" 5 písm. d) zíkona č. 106i1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacímn ve znění pozdějších předpisů

Krajsk{ hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě jako povinný subjekt ve smyslu
ustanovení § 2 odst. l zákona ě. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších

dále č. 106l|999 Sb.") obdržela dne 8.1.2022 žádost fyzické osoby
o informace ve smyslu zákona é.10611999 Sb., která byla podána

prostřednictvím datové

V předmětné žádosti žadatel požádal o poskytnutí následujících informací:

,§a záklcdě veřejné informace neřejněné nawebuwww.hcocelari.cz (přikládám v příloze) o uložení karantény
hráčům Á mužstva klubu HC Oceláři Třinec žádám o následující informace:

l) Jméno a příjmení a kontaktní údaje (email, tel., adresa pracoviště, číslo kanceláře1 pracovníka KHS, který
loto rozhodnutí vydal

21 Písemnou kopii tohoto rozhodnutí včetně všech případných příloh

3) Na základě jafuch konl<rétních poznatků a sítdií bylo íoto rozhodnutí vydáno

1) Písemné kopie veškerých rozhodnutí a doporučení, které KHS Ostrava vůči provozování hokeje (tréninlql,
utkání1 v prostorách zimních stadionů na územ.í města Třince učinila, "

Po posouzení obsahu žádosti správní orgrán poslcytuje žadateli v souladu s ustanovením
§ 14 odst. 5 písm. d) zákona ě. 106/1999 Sb. informace, kdy sděluje následujicí:

Při epidemiologickém šetřeníposuzuje KHS MSKmíru ňzikavždy individu,álně ukaždéfyzické osoby m|áY.
Není přitom roáodná příslušnost ke sportovnímu klubu, ani skuteěnoý zda se jednalo o hráče nebo například
členy realizačniho tímu. V daném případě byly KHS MSK trasovány fyzické osoby, u nichž bylo laboratomě
potvrzeno onemocnění covid-l9, a mají trvalé bydliště na územi Moravskoslezského kraje (na základě mísfiri
příslušnosti orgánu ochrany veřejného zdraví). Těmto konkrétním osobám, byla prostřednictvím trasoyacího
call centra Clrytré kararrtény, platforma Daktel4 ústně nařízena izolace ve smyslu § 2 odst. 6 záú<anaě. 258/2000
Sb., o ochraně veřejného zdravi a o změně někteých souvisejících záů<onía ve znění pozdějších předpisů,
v souladu s tehdy platným Metodic§ým pokynem Hlavní hygieničky ČR ze dne 26.11.2Ó2I t,.1. Slll+tíOZt-
2/OVZ. Sjednotlivými osobami bylo komunikoviáno telefonicky, hovory vedla pracovnice oddělení
protiepidemického KHS MSK územni pracoviště Fqýdek-Místek, paní Mgr. Ilona Halešová. Kontaktní údaje
všech zaměstnanců KHS MSK jsou zveřejněnou informací a jsou dostupné k nahlédnutí na webové stránce
organizace www.khsova.cz . Na základě těchto individuálních opaťení a váledem k vysokému počťu
pozitivních osob, z nichž postupně vyplynulo, že se jedná o hráěe téhož klubu, došlo nrásledně dne 6].2a22
k telefonickému projednání se sportovním ředitelem klubu.

Rozdělovník:

Počet výtisků vyhotoveného dokumentu: 1

lx adresí! počet listů - DS
IČ 7la09r67
ID datové schrránky: w8pai4f
web: www.khsovacz

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

Kraj ské hygieni cké stan ice Moravskoslezského kraj e
se sídlem v ostravě

úřední hodiny:
pondělí, středa 8:00 - l7:00
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