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se síd|em
ve z|íně
Havlíčkovo
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výročnizp]áva
o činnostiv ob|astiposkytováníinformaci
ve smyslu s ,l8 zákona č.'l06/í999sb', o svobodnémpříslupu k informacím
předpisú
ve zněnípozdějšÍch
v Kraiskéhygienickéstaniciz|ínskéhokrajese 6id|emve z|íně
'
za rok 2008
přístupuk infolmacím'
Ve smyslus 18 odst'1) písm'a) aže) zákona č.106/1s99sb' o svobodném
Ve zněni
pozdějšÍch
předpisů,
cR . Kíajská hygienickásianice z|ínského
kíajese síd|emve Z|Íně(dá|ejen 'KHs zK")
předkládáV'iročnízpráVu
o činnos|iv
ob]astiposkytováníinformaci
za ka|endářnírok 2008.Taioje předk]ádána
pÍacovištÍch
za ce|ouKHs zK' 1j.za Z|inskýkrajjakocelek (zahrnujeposkýovániinfoÍmací
|éžna územních
KÍoměřiž'
Hradiště
a Vsetin)'
UheÍské
Ve srovnánís předchozímrokem2007 neby|u Krajskéhygienické
staniceZ|ínského
kíajese sid|emve Z|Íně
Žádosiio poskytovániinformacípod|ezákona 106/1999sb' ve znění
zaznamenánnárůslV počtuindividuá|nich
pozdějŠich
předpisŮ.DůVodemje
zřejměskutečnost'
že V činnosti
hygienické
s|uŽby-oÍgánuochranyVeřejného
poskýoványinformacepň výkonustáÍního
zdÍavíby|ypÍůběžně
zdÍavotního
dozoru' dá|e řada inÍoÍmací
by]a
píostředkŮm'
opakovaněposkÍnulaveřejnýmsdě|ovacím
ald'
předpisú'by|oV roce 2008 V Krajskéhygienické
slanici
Ve smys|uŽákona,106/1999
sb'' ve zněnípozdějších
Z|ínského
klaje se sld|emve z|ině za rck 2008 evidovánoce|kem8 individuá|níchžá.íostío poskytnutí
í)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
ío)

zdost o ;nformaciv oboru hygienyob€ c né a komuná|ní-h|ukováprob|ematika,
zlín
zádosto informaciv oboru hygienyobecňéa komuná|ní-h|ukováprob|ematikaz|ín
Vsetin
?ádosto informaciv oboru hygienyobecnéa komuná|ní-h|ukováprob|ematika,
zádost o ;nformaciv oboru hygienyob€ c né a komuná|ní-h|uka v|iv na zdraví'Vsetin
zádosto informaciv oboru hygienyob€ c né a komuná|ní-pitná voda' Kroměříž
á.lost o informaciv oboru hygienyobecnéa koríuná|ní-provozso|árií'Kroměříž
zřízeních'Kroměříž
adosto informaciv oboru hygienyvýŽivy- kouřenívrestauračních
zá dost o informaciv oboru hygienypřáce - rizika připÉcis azbestem'KroměňŽ
- vybavenostzdravotnickýchzařízení,Kroměříž
zádost o informaciv oboru epidemio|ogÍe
Žádost o informaciv oboru epidemlo|ogie- výskyt infekěníchonemocnění,KroměřiŽ

VŠechny
Žádostiby|y\ryřízeny
Vzákonemsianovené
|hůiěa V rozsahu,požadovaném
lazate|em.
nebylo
předpisů'
Vydánožádnérozhodnutí
o odepřeníinÍormace
v reŽimuzákonáč'106/í999sb.' Ve zněnl pozdějších
.
Informacezveřejněním:
Vroce 2008 Krajská hygienickás|anice Z|inskéhokraje se sídlemVe Z|íněposkyt|ařadu informacíb|ÍŽe
počluadresátú'kteréby|ypÍůběžně
pÍoblematÍkám
v oborechochÍany
neurčenému
uveřejňoványk Íůzným
ice|ostátnímu
iisku'rozh|asua te|evi''
VeÍejného
zdravimédiím'regioná|nímU
siluaci ve
VpÍůběhuceléhoroku by|y toulo foÍmoupodáványiňíormacenapř' k aktuá|nlepidemio|ogické
- zejm'V souvis|os|i
problematice
s h|ukovouzá|éži
zdopraw' ke zdravohÍmíizÍkům
Z|ínském
kraji' k h|ukové
z potravin'ke kouřeniV € s tauÍačníchzařízenich'V |etnímobdobíse jedna|odá|e o právide|né
infomace ke
(zveřejňovánopÍůběžně
téžna webových
slavu a kva|itěvod ke koupánía kprůběhu|etnídětskéÍekÍeace
stránkáchKHs ZK)'
na s$ich webovýchstÍánkách
Potřebné
informaceproVeřejnoslKHS zK poskytova|á
léŽpravidehými
aktua]itami
t.
Vob|asti poskytováníinfo.macÍpod|e zákona č' 106/1s9s sb.' Ve znění pozdějšíchpředpjsů'V Kíajské
kÍajese sídIem
ve Z|ínězarok2008
hygienické
staniciZ|inského
.
neby|o!rydánoŽádnélozhodnutlo odepřenÍinfoÍmace,neby|opÍotopodánoŽádnéodvo|ánípÍoti
podlezákona106/1999sb' Ve zněnípozdějších
předpjsŮ
íoŽhodnuti

