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MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ

•tarif žiä ČESKÉ REPUBLIKY

V Praze 29. května 2019

Váš dopis ze dne 19. května 2019

Odpověď Ministerstva zdravotnictví na žádost o informaci dle

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

předpisů

K Vámi podané žádosti o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném

přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, doručené Ministerstvu zdravotnictví

(dále jen „ministerstvo") dne 19. května 2019, evidované pod

ve věci dotazů:

1) Kolik stížností na neposkytnutí informací od Hygienické stanice hlavního města Prahy

podle § 16a odst.1 písm. b) zákona č. 106/1999 Sb. bylo touto hygienickou stanicí

předáno Ministerstvu zdravotnictví dle § 16a odst. 5 zákona č. 106/1999 Sb. k vyřízení

v roce 2018 a 2019?

2) Kolik z těchto stížností podle dotazu v písm. a) Ministerstvo zdravotnictví vyřídilo

postupem dle § 16a odst. 6a 8zákona č. 106/1999 Sb.

3) Kolik z těchto stížností podle dotazu v písm. a)Ministerstvo zdravotnictví nevyřídilo

postupem dle § 16a odst. 6a 8zákona č. 106/1999 Sb.

4) Kolik z těchto stížností podle dotazu v písm. c) odmítlo Ministerstvo zdravotnictví

vyřídit s odkazem na §37 zákona č. 500/2004 Sb.
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MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ
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ČESKÉ REPUBLIKY

Vám sděluji následující:

Ad dotaz č. 1)

0 stížností

Na Hygienickou stanici hlavního města Prahy (dále jen „HSHMP') bylo doručeno pouze

jedno podání doručené e-mailem označené jako stížnost bez elektronického podpisu

a nedoplněné ve lhůtě dle § 37 odst. 4 správního řádu (a to právě od

tudíž se jím ministerstvo nezabývalo jako stížností dle § 16a

zákona č. 106/1999 Sb.

Ad dotaz č. 2)

0 stížností

Ad dotaz č. 3)

0 stížností

Ad dotaz č. 4)

0 stížností

Ministerstvo vzalo na vědomí jedno podání doručené e-mailem označené jako stížnost,

které bylo zasláno na HSHMP bez elektronického podpisu a nebylo doplněno ve lhůtě

dle § 37 odst. 4 správního řádu (opět jako v bodě 1 od

K bodu 1 a 4 je potřebné upřesnit, že se nejednalo o stížnosti ve smyslu správního řádu,

ale pouze o elektronickou komunikaci jenž neučinila

kvalifikovaným způsobem.

S pozdravem
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