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Váš dopis ze dne 15. června 2021

V Praze dne 22. června 2021

Sdělení Ministerstva zdravotnictví o částečném odložení žádosti o informaci dle

zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších

předpisů

Dne 15. června 2021 obdrželo Ministerstvo zdravotnictví (MZ) Vaši žádost evidovanou

pod č.j. kterou jste požádal o informace, jak máte řešit

ze zdravotního hlediska Vámi popsanou situaci (tj. V bytě matky, kde bydlíme a jsou

hlášeny děti (k úhradám nákladů - zejména odvoz odpadů) je odstávka teplé vody -

celkem 14 dní. Do bytu otce (mě) děti výbor SVJ odmítá pustit (odmítá vydat čipy ke

vstupu do domu) - bez toho, aby děti platili odvoz odpadu i v tomto bytě (což je

protizákonné a řeším roky u soudu - ale bude to trvat ještě další roky). Policie ČR je

nečinná - nepomohla nám ani v případě nouzového stavu a on-line výuky - kdy by děti

tuto výuku mohly absolvovat v bytě otce - ale nebyly vpuštěny do domu. Tak ani

v případě toho, že chceme přístup dětí do domu, aby se mohly samostatně umýt alespoň

jednou denně teplou vodou v domě coronaviru - nám Policie ČR nepomohla.) a jak se

chovat v době coronavirové situace při absenci teplé vody - co je bezpečné a co již ne

(zejména děti).

K Vaší žádosti Vám sděluji následující:

V obecné rovině k absenci teplé vody doporučujeme dodržení základních hygienických

pravidel – informace k mytí rukou např. zde https://covid.gov.cz/situace/hygiena/myti-

rukou. Pokud lze zajistit alespoň ohřev vody, tento je vhodný, teplá voda je „pouze“

součást správné hygieny rukou.

Vámi popsaná situace nás mrzí. Co do Vámi nastíněného problému však nelze než

konstatovat, že Ministerstvo zdravotnictví je podle ustanovení § 10 odst. 1 zákona

č. 2/1969 Sb. ústředním orgánem státní správy pro zdravotní služby, ochranu veřejného

zdraví, zdravotnickou vědeckovýzkumnou činnost, poskytovatele zdravotních služeb

v přímé řídící působnosti, zacházení s návykovými látkami, přípravky, prekursory

a pomocnými látkami, vyhledávání, ochranu a využívání přírodních léčivých zdrojů,
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přírodních léčebných lázní a zdrojů přírodních minerálních vod, léčiva a prostředky

zdravotnické techniky pro prevenci, diagnostiku a léčení lidí, zdravotní pojištění

a zdravotnický informační systém, pro používání biocidních přípravků a uvádění

biocidních přípravků a účinných látek na trh.

Vaši žádost tedy nezbývá, než odložit dle ustanovení § 14 odst. 5 písm. c) zákona

č. 106/1999 Sb., podle kterého povinný subjekt žádost odloží v případě, že se

požadované informace nevztahují k jeho působnosti.
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