Mgr. Marek
Šimka
advokát a partner

Krajská

hygienická

stanice

Libereckého kraje
Husova 64
460 31 Liberec

V Brně dne 7. 11. 2018

Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb.

Vážení,
na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, si Vás tímto dovoluji požádat o
poskytnutí následujících informací:
Seznam všech rozhodnutí o přestupku vydaných Krajskou hygienickou stanicí v roce 2017 (od 1. 1. 2017
do 31. 12. 2017), na základě kterých byli obvinění uznáni vinnými ze spáchání přestupku podle § 92k odst.
6 písm. b) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů,
ve znění pozdějších předpisů, kterého se obvinění dopustili tím, že nesplnili povinnost stanovenou v §46
odst. 1 a 4 zákona č. 258/2000 Sb. ve spojení s § 4 odst. 1 vyhlášky č. 537/2006 Sb., o očkování proti
infekčním nemocem, ve znění pozdějších předpisů (tj. tím, že obvinění jako zákonní zástupci nezletilé
fyzické osoby nezajistili, aby se tato nezletilá fyzická osoba podrobila stanovenému pravidelnému
očkování proti záškrtu, tetanu, dávivému kašli, invazivnímu onemocnění vyvolanému původcem
Haemophilus influenzae b, přenosné dětské obrně a virové hepatitidě B).
Požadované informace prosím zašlete pro každé rozhodnutí v následujícím členění:
1.

identifikátor řízení nebo rozhodnutí (spisová značka nebo číslo jednací),

2.

datum vydání rozhodnutí,

3.

počet obviněných (zda se rozhodnutí týkalo jednoho nebo obou zákonných zástupců nezletilé
osoby),
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4.

výše pokuty, pokud byla obviněnému rozhodnutím uložena (v případě více obviněných
uznaných vinnými souhrnná výše pokuty),

5.

výše náhrady nákladů řízení, pokud byla obviněným uložena povinnost jejich náhrady,

6.

datum nabytí právní moci rozhodnutí, pokud nabylo právní moci.

Prosím o nezasílání jakýchkoli osobních údajů dotčených osob.
Poskytnutí požadovaných informací žádám v elektronické podobě, a to zasláním do mé datové
schránky ID ruiqwjc, nebo na e-mail: simka@bpadvokati.cz. Pro účely zpracování seznamu můžete použít
přiloženou tabulku.
S pozdravem

Mgr. Marek Šimka, advokát

Příloha: Vzorová tabulka.xlsx
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