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Odpověď Ministerstva zdravotnictví na žádost o informaci dle 
zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

K Vaší žádostí o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, doručené Ministerstvu zdravotnictví dne 
21. ledna 2022, evidovanou pod č.j. MZDR, kterou jste uvedl „podmět s žádostí o ochranu proti nečinnosti úřadu KHS“ a zažádal o odpovědi na níže uvedené:
„podmět s žádostí o ochranu proti nečinnosti úřadu KHS Jmk dle § 80 správní řadu, kde KHS Jmk na základě žádosti o informace informovala, že dosud neodebrala dočasnou výjimku z překračování hygienických limitů hluku zvanou SHZ na žádné komunikaci v Jihomoravské kraji, neboť dle jejího přesvědčení, tuto povinnost ze zákona nemá. Jiné stanice KHS v různých krajích však tuto zákonnou povinnost akceptovali a i MZ sepsalo, že KHS Jmk je povinna řešit práci s SHZ. Nebyla-li tato činnost KHS Jmk prováděna, je tak doložená nečinnost, která může mít fatální důsledky pro obyvatele Jihomoravského kraje bydlící u těchto komunikací (snížená kvalita bydlení, zdravotní problémy, zkrácená doba dožití a podobně). Tato nečinnost se i dá kvalifikovat jako trestní delikt dle §294 a § 329 trestního zákona pro neznámou osobu z KHS Jmk. Jelikož jsem nedostal žádné informace o řešení tohoto podmětu, žádám Vás tímto dopisem o následující informace:
a) Jakou spisovou značku obdržel tento podmět
b) Jaké osobě, Jakým osobám byl tento podmět přidělen
c) Kolik hodin si daná osoba (dané osoby) vyúčtovali (byla jim proplacena) ke zpracování tohoto podmětu a to minimálně ke dni odpovědi na tuto žádost, jsou-li paušálně placeni, kolik hodin bylo vykázáno při práci na tomto podmětu
d) Jaký předpokládaný počet hodin si vyžádá přešetření tohoto podmětu, případně kolik hodin si vyžádalo přešetření tohoto podmětu, byl-li podmět ukončen, kolik hodin si vyžádalo přešetření tohoto podmětu do 10.1.2022 - tj. doby prokazatelně 30 dní po přijmutí tohoto podmětu.
e) Byl-li ukončen, žádám závěry tohoto podmětu“

uvádíme následující:
Ministerstvo zdravotnictví dne 8. prosince 2021 obdrželo Vaše odvolání proti rozhodnutí Krajské hygienické stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně, o odmítnutí žádosti o informace, ze dne .
Odborem právním bylo zaevidováno pod č. j. MZDR. Z obsahu podání vyplynulo, že odvolání bylo podáno současně Ministerstvu zdravotnictví a Krajské hygienické stanici Jihomoravského kraje. Vzhledem k tomu, že odvolání se podává u správního orgánu, který napadené rozhodnutí vydal, postoupili jsme odvolání příslušné hygienické stanici k případným dalším opatřením.
Vaše podání v části označené pod písmenem c), bylo vyhodnoceno jako žádost o informace dle zákona č. 108/1999 Sb. a v této části bylo předáno k odpovědi odboru Kancelář ministra. Žádost byla zaevidována pod č. j. MZDR. 
Na tuto žádost Vám byla dne 7.1. 2022 odeslána odpověď, kterou přikládáme přílohou. Žádné jiné podání z Vaší strany nevedeme v evidenci systému spisové služby MZ.

S pozdravem


Mgr. Daniela Kobilková
ředitelka odboru Kancelář ministra
podepsáno elektronicky
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