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Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím - odpověď

Dne 12. 5. 2021 obdržela Krajská hygienická stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci (dále
,krajská hygienická stanice") Vaši žádost o poskytnuti informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen »zákon č. 106/1999
Sb.). Konkrétně se dotazujete na níže uvedené informace, k nimž sdělujeme následující:

1. Kolik oznámení na porušení mimořádných opatřeni ministerstva
nedodrženi zákazu pohybu a pobytu bez ochranných prostředků
nenošení roušky) jste obdrželi od 1. září 2020.

zdravotnictví z důvodu
dýchacích cest (lidově

Od 1. 9. 2020 do dne 13. 5. 2021 obdržela krajská hygienická stanice celkem 431 oznámení
či podnětů na porušení mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví týkajících se zákazu
pohybu či pobytu ve vymezených prostorech bez ochranného prostředku dýchacích cest.

2. Co bylo prvním krokem správního řízeni po obdržení těchto oznámení. Prosím o počet případů
rozdělený na kategor'e a) Zatím nic, b) Odložen' věci, C) Žádost o poskytnutí informac'
podezřelým ze spáchání přestupku, d) Příkaz o pokutě, e) Zahájení správního řízení jinak než
příkazem, f) jiný postup.

K Vašemu dotazu: ad a) 399, ad b) 2, ad c) O, ad d) 29, ad e) O, ad f) 1.

3. U příkazů z bodu 2d) - a) U kolika příkazů došlo k doručení a zároveň už uběhla lhůta na
podání odporu, b) U kolika příkazů došlo k podáni odporu, C) Jaká byla nejčastější výše
uložené pokuty.

K tomu uvádíme: ad a) 18, ad b) 3, ad C) 1000,- KČ.

4. U kolika z těchto správních řízení už a) Bylo řízení zastaveno, b) Bylo vydáno rozhodnuti
(kromě těch ve formě příkazu), C) Bylo vydáno rozhodnuti (kromě těch ve formě příkazu), které
už nabylo právní moci, d) Bylo podáno odvolání.

K tomuto sdělujeme následující: ad a) O, ad b) O, ad c) O, ad d) O.
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