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V Liberci dne 1.12.2020

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. - odpověď' a odložení části žádosti

V žádosti ze dne 25. 11. 2020 (evidováno pod č.j. KHSLB 22679/2020) žádáte o poskytnutí níže
uvedených informací na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve
znění pozdějších předpisů (dále ,jhfZ"), v elektronické formě do Vaší datové schránky.
Konkrétně žádáte o:

1. Informace o počtu lidí v karanténě (neprokázaná nákaza Cl9) a izolaci (prokázaná nákaza
C19), u kterých byla provedena kontrola dodržení karantény/izolace, v týdenních řezech
od 2.3.2020 s rozdělením dle krajů.

2. Informace o počtu lidí, u kterých bylo zjištěno porušení nařízené karantény či izolace,
v týdenních řezech od 2.3.2020 s rozdělením dle krajů.

3. Informace o počtu osob, u kterých nebylo provedeno trasováni' a byli identiňkováni pro
trasování, v týdenních řezech od 2.3.2020 s rozdělením dle krajů.

4. Informace o počtu kontrol zdravotnických zařízení, které se zaměřily na infekční
oddělení, v týdenních řezech od 2.3.2020 s rozdělením dle krajů.

Ve vztahu k Vámi požadovaným shora uvedeným informacím sdělujeme následující.

I.
Povinné subjekty jsou podle § 2 odst. 1 InfZ povinny poskytovat informace vztahující se k jejich
působnosti. Krajská hygienická stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci (dále jen ,,kajská
hygienická stanice") nevykonává žádnou působnost v jiných krajích než v Libereckém kraji.
Proto Vámi požadovanými informacemi za ostatní kaje nedisponuje a nemůže Vám je tedy
z tohoto důvodu poskytnout.

V tomto případě, kdy se požadované informace z části netýkají její působnosti, je krajská
hygienická stanice povinna ve věci Vaší žádosti postupovat podle ustanovení § 14 odst. 5 písm.
I) InfZ a Vaši žádost v části dotýkající se informací z jiných krajů odložit. Požadované
i.íformace za jiné kraje než Liberecký by Vám měly poskytnout jiné příslušné krajské hygienické
stanice, pňpadně Ministerstvo zdravotnictví.

II.
k jednotlivým bodům Vaší žádosti ve vztahu k Libereckému kraji pak sdělujeme následující:
Ad 1. Sama krajská hygienická stanice, respektive její zaměstnanci, neprovedla v období od 10.
do 48. týdne roku 2020 žádnou kontrolu u osob v karanténě či izolaci nařízené jejím
roZhodnutím.
Ad 2. Porušení roZhodnutím krajské hygienické stanice nařízené izolace bylo za období 10. až
48. týdne prokázáno v jednom případě, a to ve 23. týdnu roku 2020.
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Ad 3. V období od 10. do 37. týdne byly dle evidence krajské hygienické stanice všechny
laboratorně potvrzené případy COVID-19 a jejich nahlášené kontakty vyhledány. V důsledku
testování osob s trvalým bydlištěm v Libereckém kraji i v jiných laboratořích než laboratořích
v Libereckém kraji byly dle k dnešnímu dni dostupných údajů z registru infekčních onemocnění
ISIN nevyřešeny ve 38. týdnu 4 COVID-19 pozitivní osoby, ve 40. týdnu 1 pozitivní osob& ve
41. týdnu 6 pozitivních osob, ve 42. týdnu 6 pozitivních osob, ve 43. a 45. týdnu pak l pozitivní
osoba, ve zbývajících týdnech pak nezůstala žádná pozitivní osoba a její kontakty nevyřešeny.
Tyto nevyřešené případy nebyly v době zjištěné pozitivity nahlášeny, objevily se v systému až
dodatečně.
Ad 4. Kontroly infekčních oddělení zdravotnických zařízení v období 10. až 48. týdne krajská
hygienická stanice neprováděla.
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