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V Liberci dne 15.10.2021
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Zádost o informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

Ve své žádosti, doručené Krajské hygienické stanici se sídlem v Liberci (dále ,,Krajská
hygienická stanice") dne 12.10.2021 po č.j. KHSLB 19688/2021, žádáte o poskytnutí níže
uvedených informací na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,
ve znění pozdějších předpisů:

ZpřístupněnI, resp. zaslání veškerých rozhodnuti o nařízení karantény či jiných opatřeni dle zák.
č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejÍcÍch zákonů,
týkajÍcÍch se žáků třídy 4.C či zaměstnanců Základni školy s rozšířenou výukou jazyků, Liberec,
Husova 142/44, příspěvková organizace, IČO: 72741554, která byla platná po celé období od
26.9.2021 do 13.10.2021, případně byla platná alespoň po část tohoto období:

K žádosti sděluje Krajská hygienická stanice následujIcF

V souladu s mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví č.j. MZDR 40555/2020-
4/MIN/KAN ze dne 2.3.2020 vydala Krajská hygienická stanice 2 písemná rozhodnutí dle § 67
zák. č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů,
kterými byla nařízena karanténa. Karantény nařízené lékaři neevidujeme. Jiná opatření Krajská
hygienická stanice v této věci névydáva|a.
Pokud jde o předání konkrétních rozhodnutí, jsou vydávána v souladu se zákonem č. 500/2004
Sb., správni řád, kdy dle § 38 nahlížet do spisu mají právo pouze účastníci a jejich zástupci.
jiným osobám správní orgán umožní nahlédnout do spisu, prokážI-li právní zájem nebo jiný
vážný důvod a nebude-li tím porušeno právo některého z účastníků, popřípadě dalších
dotčených osob anebo veřejný zájem.

MUDr. Jana Pilnáčková
ředitelka sekce ochrany veřejného zdraví
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