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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 
 
Žádostí o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů, která byla doručena Ministerstvu 
zdravotnictví (MZ) dne 10. října 2022 a evidována pod č. j.: xxx, jste požádala o poskytnutí 
kopie dokumentu, kterým jste se údajně obrátila na paní náměstkyni pro ochranu a 
podporu veřejného zdraví a hlavní hygieničku, s Vaší žádostí o prošetření postupu KHS 
ZK, datovanou dne 22.2.2022, jak je uvedeno ve sdělení pana ministra Vlastimila Válka v 
Č.j.: xxx na str. 3, odst. 2 těmito slovy: „Pokud jste se v dalších krocích obrátila na 
paní náměstkyni pro ochranu a podporu veřejného zdraví a hlavní hygieničku, se svojí 
žádostí o prošetření postupu KHS ZK, datovanou dne 22.2.2022, Vaše žádost byla 
prošetřena po prostudování příslušné dokumentace a shledanou nedůvodnou vyjádřením 
ze dne 24.5.2022, č.j.: xxx.“ Uvedla jste, že Vám uvedený dokument není znám, a proto 
žádáte o jeho kopii. 

 
K Vaší žádosti sděluji: 

 

V přípisu pana ministra č.j.: xxx, ze dne 3. 10. 2022, bylo nepřesně uvedeno, že se 
žadatelka žádostí datovanou dnem 22. 2. 2022 obrátila na paní náměstkyni pro ochranu 
a podporu veřejného zdraví a hlavní hygieničku, za což se omlouváme.  
 
Níže si dovolujeme k věci podat vysvětlení. 
 
Vaše podání ze dne 22. 2. 2022 (viz příloha) bylo doručeno na Ministerstvo zdravotnictví 
dne 24. 2. 2022 a zaregistrováno pod č.j.: xxx. Podání bylo adresováno panu ministrovi, 
následně v rámci přidělování dokumentu v rámci MZ bylo předáno věcně příslušné sekci 
ochrany a podpory veřejného zdraví k přijetí dalších opatření. Tímto opatřením byl pokyn 
hlavní hygieničky směřující na místně příslušnou Krajskou hygienickou stanici Zlínského 
kraje se sídlem ve Zlíně k provedení státního zdravotního dozoru na místě samém 
(zkontrolovat aktuální stav antén mobilního operátora, tj. zdroje neionizujícího záření, v 
prostorách předmětné střechy hasičské zbrojnice), o čemž byla žadatelka vyrozuměna 
dopisem hlavní hygieničky ze dne 24. 5. 2022 (č.j.: xxx). 
 
 

S pozdravem  
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Mgr. Daniela Kobilková  
ředitelka odboru Kancelář ministra 
 
v z. Ing. Daniela Matějková 
vedoucí oddělení strategií, protokolu, vládní a parlamentní agendy 
podepsáno elektronicky 
 

 

 

Příloha (1) Dle textu 


