
MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ

”a ?Z a ČESKÉ REPUBLIKY

Váš dopis ze dne 10. listopadu 2019

Praha 18. listopadu 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 10. listopadu 2019, evidované

pod ve věci dotazů:

1. Dne 4. července 2019 Ministerstvo zdravotnictví adresovalo našemu spolku dopis

v němž nás informuje o tom, že nám poskytne

informace kopií dokumentu „posouzení Národní referenční laboratoře pro hluk

v komunálním prostředí v Ústí nad Orlicí, jež je zmiňováno ve výše uvedeném

přípise“, jakmile toto posouzení obdrží. (Přípisem je přitom míněn přípis adresovaný

našemu spolku Ministerstvem zdravotnictví

ze dne 18. ledna 2019.) Žádáme proto o poskytnutí informací kopií tohoto posouzení.

2. Dne 9. srpna 2019 byl naším spolkem doručen Ministru zdravotnictví přípis označený

jako „Podnět k učinění opatření proti nečinnosti“, č. j.: PP 1117/2019.

Žádáme o poskytnutí informací o tom, jakým způsobem byl tento náš podnět

vypořádán.

Vám sděluji následující:

Ad dotaz č. 1)

Posouzení Národní referenční laboratoře pro hluk v komunálním prostředí, které

zpracovává ze Zdravotního ústavu se sídlem v Ostravě,

ministerstvo dosud neobdrželo, a to z důvodu enormního vytížení Národní referenční

laboratoře pro hluk v komunálním prostředí. Ministerstvo předpokládá jeho obdržení
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během měsíce prosince 2019. Po jeho obdržení, jak jsme přislíbili v dopise

ze dne 4. července 2019, Vám toto posouzení

poskytneme.

Ad dotaz č. 2)

K dotazu, jakým způsobem byl Váš podnět vypořádán, Vám sdělujeme, že jeho

vypořádání je závislé na právě zmiňovaném odborném posudku

ze Zdravotního ústavu se sídlem v Ostravě, po jeho obdržení a posouzení jeho výsledku,

ministerstvo zvolí další postup, o kterém budete informování.

S pozdravem
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