Krajská hygienická stanice Zlínskéhokraje
se sídlem ve ZlÍně

Havlíčkovonábřeží 600, 760 01Zlín
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Výročnízpráva

o činnosti v oblasti poskytování informací
ve smysIu $ í8 zákona č. 106/í999 sb., o svobodném přístupu k informacím,
ve znění pozdějších předpisů,
v Krajské hygienlcké staniciZlínského kraje se sídlem ve Zlíně
za rok2018
Ve smyslu $ 18 odst. 1 písm. a) aže) zákona Ó. '106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,
ve znění pozdějšíchpředpisů (dále jen ,,zákon Č. 106/1999 sb.-), ČR - Krajská hygienická stanice
Zlínskéhokraje se sídlem ve Zlíně (dále jen ''KHs ZK") předkládá výroČnízprávu o Óinnosti v oblasti
poskýování informacíza kalendářní rok 2018.
Tato zpráva je předkládána za celou KHs ZK, tj. za Zlínský kraj jako celek (mimo pracoviště ZlÍn
zahrnuje poskytování informací téžna Územních pracovištích KroměříŽ, Uherské Hradiště a Vsetín).

U KHs ZK bylo Vroce 2018 podáno 29 individuálních Žádostí o poskýování informací' kdy

Žádost definována podle zákona Ó. 10611999 Sb.

byla

Jednoduché Ústní či telefonické dotazy zodpovídají zaměstnanci KHs ZK přímo na místě a s ohledem
na tuto skutečnost nejsou evidovány.
l.

lndividuální žádosti o poskytnutí informací
a)

Počet podaných Žádostí o informace a počet vydaných rozhodnutí o odmítnutížádosti:
Ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. bylo Vroce 2018 vKrajské hygienické stanici Zlínskéhokraje se
sídlem ve Zlíně za rok 201B evidováno 29 individuálních žádostí o poskytnutí informací, takto:
12x v odboru hygieny obecné a komunální
3x v odboru hygieny výživy a předmětů běŽného užívání
5x v odboru hygieny práce
3x v protiepidemickém odboru
2x v odboru ekonomicko provozním

4xvodborusprávním ': ,

,;

V odboru hygieny dětí a mIaaistuych nebyla za rok201B podána podle zákonač' 106/1999 sb.
žádná Žádost.

V odboru hygieny obecné a komunální došlo ke zpětvzetí jedné Žádosti a jedna Žádost byla
odloŽena, nebot' Žadatel neposkytl za poŽadované informace úhradu, resp. poté, co mu bylo sděleno,
Že za poskýnutí informace bude poŽadována úhrada, na výzvu k doplněníjiŽ nereagoval.
V odboru hygieny výŽivy a předmětů běžnéhouŽíváníbylo z celkového poČtu 3 podaných Žádostí
poskýnuta informace pouze na jednu Žádost. Důvodem byla skutečnost, Že dalšídva Žadatelé po
sdělení, Že za poskytnutí informací bude poŽadována finančníúhrada, na výzvy k podaným žádostem
nadále nereagovali'
V

odboru hygieny práce bylo v jednom případě vydáno rozhodnutí o odmítnutí poŽadované

informace.
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V odboru správním bylo v jednom v jednom případě vydáno
rozhodnutí o odmítnutí poŽadované
informace.

b)

Počet podaných odvo!ání proti rozhodnutí:
Vroce 2018byly podánydvě odvolání proti rozhodnutí podle zákonač'
106/1999 Sb., a to u Žádosti
vyřizované odborem hygieny obecné a komunálnia u Žadosiivýrizovano
oooorem sliavnim.
V roce 20'18 nebylo vedeno ohledně odmítnutíŽádostio pošŘytňutiinformací
žádnésoudnířízení.
c)
P.očet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodněnínezbytnosti
poskytnutívýhradnílicence:

V roce 2018 nebyla poskýnuta žádnávýhradnílicence.
d)

Počet stíŽnostípodaných dle $ 16a) zákona Č. 106/1999 Sb.,
důvody jejich podání a stručný popis

způsobu jejich vyřízení:

Vroce 2018 bylo vodboru hygieny práce podáno 7 stíŽnostídle 16azákonaě.
106/1999 Sb., Na
$
všechny stíŽnosti bylo písemnou formou ze strany KHS ZK
óJpóvezeno.
il.

lnformace zveřejněním
V1-oce 2018 Krajská hygienická stanice Zlínskéhokraje
se sídlem ve Zlíně poskytla řadu informací
blíŽe neurčenémupočtu adresátů, které byly prr:rolizrre uu"re;nouany
t rr:lznýrn problematikám
v oborech ochrany veřejného zdraví médiím iegionálnímu
icelostátnímu tisku, rozhlasu a televizi'
-

V průběhu celého rok'u byly touto formou podávány informace např.
k aktuální epidemiologické situaci
ve Zlínském kraji, k hlukové problematice ze;ňéna v souvislosti
s hlukov ou zátěŽí z dopravy, ke
zdrav-otním rizikům z potravin apod. V letním oooboi ."
pravidelné informace ke stavu a
áále
o
i"JnJo
kvalitě vod ke koupání a k průběhu letnÍ dětské ret<rejce (.u"o;nouáno
průběŽné_téžnawebových
stránkách KHs zK).

Potřebné informace pro veřejnost KHS ZK poskytovala téŽ pravidelnými
aktualitami na svých

webových stranách www. khszl in.cz.

Ve Zlíně, dne 28. 2.2019
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kraje
se síďem ve Z1laě

Havllčkovo nábřežÍ 600, 760
07 Zlin
1

MUDr. Eva

ředitel

Krajské hygienické stanice Zlínského kraje
se sídlem veZlíně

