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KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE Libereckého kraje se sídlem v Liberci ,l' \- S
Husova 64, 460 31 Liberec 1, P.O.BOx 141, tel. 485 253 111, posta@khslbc.cz, ID nfeai4j
lČ 71009302

V Liberci dne 23.12.2021
Č. j.: KHSLB26000/2021
Sp. značka: S-KHSLB 26000/2021
Vyřizuje: MUDr. Pilnáčková
Č. j. odesí|ate|e: -------------
Počet listů/přňoh: 1
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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 22.12.2021 po č.j. KHSLB 26000/2021, žádá , .

, , (dále ,,žadatel"), o poskytnutí níže
uvedených informací na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,
ve znění pozdějších předpisů:

1. Žádám Vás sděleni počtu žádostí pravděpodobně pocházejÍcÍch z iniciativy zlatý
špendlík za měsíce říjen, listopad a prosinec tohoto roku u nadepsané hygienické
stanice, a
a) jak bylo s danými žádostmi naloženo,
b) Případně jak byly odmítnuty, včetně poskytnutí alespoň jednoho takového

rozhodnutí, a
C) zda už nadepsaná hygienická stanice eviduje podané opravné prostředky,

případně správní žaloby od daných účastníků.
2. Pakliže by nebylo možné typizovat dané žádosti pravděpodobně pocházejících

z iniciativy zlatý špendlík, tak Vás žádám o sděiení počtu žádostí za jednotlivé
měsíce od ledna tohoto roku do prosince tohoto roku u nadepsané hygienické
stanice.

,
K žádosti sděluje Krajská hygienická stanice následujÍcÍ:

Ad 1. V období od 9.11.2021 do 9.12.2021 přišlo na Krajskou hygienickou stanici 875
žádostí pocházejících pravděpodobně z iniciativy zlatý špendlík na základě zákona č.
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

a) Na všechny žádosti byly vypracovány odpovědi a odeslány žadatelům
prostřednictvím e-mailu.

b) v ojedinělých případech byly části žádosti nezodpovězeny, a to vzhledem k tomu,
že na požadované otázky neznala Krajská hygienická stanice odpověď'.

C) V souvislosti s iniciativou zlatý špendlík neevidujeme podané opravné prostředky
ani správní žaloby od daných účastníků.

MUDr. jana Pilnáčková
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