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Výročnízpráva
informacÍ
o činnostivob|astiooskvtování
přístupuk informacím
ve smys|u5 18 zákona č'106/1999sb. o svobodném
předpisú
Ve zněnípozdějŠích
v KÍ3jskéhygienickéstanice z|ínskéhokrajese síd|emve z|íně
za rok 2009
přís|upuk infoÍmacim'
ve zněni
Ve smys|u5 18 odst' 1) pism' a)aže)zákona č-106/1999Sb' o svobodném
pozdějŠjch
předpisů'cR . Krajská hygienickástanice Z|Ínského
krajese síd|emVe z|íně(dá|ejen 'KHs zK.)
předk|ádávýÍočn
V ob|astiposkýovániinÍormací
zá kalendářnírok 2009.Tatoje předk|ádána
i zpráVuo činnosii
poskytování
inÍormacÍ
téžna ÚzemníchpracovištÍch
za celou KHs ZK' tj' za Z|Ínský
krajjako ce|ek (zahÍnuje
KroměříŽ'
lJherské
HradiŠlě
a Vsetín),
kÍajese síd]emve Z]íněby]ov roce 2009 podáno 5 individuá|nich
U Krajskéhygienické
s|aniceZ|ínského
kdy by|ažádostdeínována pod|ezákona 106/1999sb' ve zněnÍpozdějších
Žádostí o poskytovániinío|mací,
předpisů' Včinnos|iKHs ZK by|y průběžně
v roce 2009 poskytovány]nformace|éŽpři výkonustáiního
zdÍavotního
dozolu, dá|eřada infoÍmacÍ
by]a opakováněposkytnuia
Veřejnýmsdě|ovacimpÍostředkúrn,
atd'
I

předpisůby]oV roce 2009 V Krajskéhygienické
Ve smys|uzákona 106í999 Sb' Ve zněnípozdějŠích
stánici
z|ínského
krajese síd|eÍn
ve Z|ínězá Íok2009 evjdovánoce]kem 5 índividuálníchžádostío poskytnutí
informací,taktoI
1)
2)
3)
4)
5)

Žádosto informacik činnostiorgánuochranyveřejnéhozdraví- statistickývýkazvýkonú/z|ín/
zádost o inforínacikčinnostiorgánuochranyveřejnéhozdraví- statistickývýkazvýkonů/z|íni
zádost o informaciv oboru hygienyobecnéa konunální- kvaIitaovzdt]ší
/z|ín/
zádost o informaciv oboru epidemiologie- dotaz oh|edněHlV.A|Ds/Kroměříž
z'dost o informaciv oboru hygienyvýživy- zařízeníspolečného
stravování/Vsetín/'

poŽadovaném
Všechnyžádostiby|yVyřízeny
V zákonemstanovené
|hůtě
a v Íozsahu.
lazate]em'neby|o
q/dánoŽádnérozhodnutí
předpisů,
o odepřeni informacev íeŽimuzá konač'106/1999 Sb' Ve zněnípozdějších
.
Informacezveřejněním:
VÍoce 2009 KÍajskáhygienickástanice Z|ínského
kraje se síd]emVe Z|íněposkyt|ařadu iníoÍmací
b|iŽe
počtuadÍesátů'k|eÍeby|y píůběŽně
neurčenému
prob|ematikárn
uveřejňoványk Íůzným
Voboíechoch.any
veřejného
zdÍaví
mediím. Íegioná|nimu
i ce|osiálnÍmu
lisku'rozh|asua te|evizi'
Vprúběhuce|éhoroku by|y touio formoupodáványinÍorÍnace
např' k akiuá]níepidemio|ogické
situacive
- zejm'v souvis|osti
Z|inském
kíaji. k hlukovéproblemaiice
s h|tlkovou
zátěŽiz dopravy'ke zdÍavoiním
rizikům
z potravin'ke kouřeníV restauračních
zařízenich'V|etnímobdobíse jedna|odá|e o pravidelné
informaceke
siavu a kvalitěvod ke koupánía kpÍůběhuletni dětskéÍekreace(zveřejňovánoprůběžně
téžna webo\.ých
slÍánkáchKHs ZK)'
PotřebnéinÍormacepÍo Veřejnos|KHs ZK poskýovalá 1éŽpravidelnýmiaktualitami na svých webových
stránkáchíwwwkhszIin'cz)'
llr.
V ob|asliposkytování
podlezákonač'106/1999sb. Ve zněnípozdějšÍch
informací
předpisů
v Krajskéhygienické
staniceZ|ínského
kÍajese síd|emve z|iněza rok2009
. neby|oVydánožádnérozhodnulío odepřeníinÍoÍmace.neby|oprolo podáno Žádnéodvo|ániprcti
pod]ezák' 106/1999sb' ve zněnjpozdějšÍch
předpisů
rozhodnutí
. neby|Žádánopis lozsudkusoudu
.
neby|ovedeno Žádnésankčniřízeníza nedodrŽování
zákona 106/1999sb' Ve zněni pozdejších
předpisů
.
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