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V Olomouci dne 15.3.2019 

 

Poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb. 

 

Dne 22.2.2019 obdržela Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje se sídlem 

v Olomouci, (dále jen povinný subjekt), žádost o poskytnutí informace na základě zákona č. 

106/1999 Sb., o poskytnutí informací, ve znění pozdějších předpisů, spočívající v poskytnutí 

informací:  

„…vzhledem k probíhající epidemii spalniček na území hlavního města Prahy a ve větší míře i 

na území Moravskoslezského kraje, bych rád získal informace ohledně stavu v našem 

Olomouckém kraji. 

Tedy prosím o informace o výskytu viru spalniček na území Olomouckého kraje. 

1) Byl v působnosti vaší Krajské hygienické stanice v minulém roce (2018) zaznamenán 

případ výskytu spalniček? 

2) Byl v působnosti vaší Krajské hygienické stanice v aktuálním období zaznamenán případ 

výskytu spalniček? 

3) Dle získaných informací proběhl výskyt onemocnění v mládežnickém oddíle Olomouckého 

hokejového klubu, je tato informace založena na pravdě? 

4) Má případně vaše Krajské hygienické stanice v plánu informovat o výskytu této nemoci na 

webových stránkách podobně jako v jiných krajích?…“ 

 

Dne 1.3.2019 zaslal žadateli povinný subjekt informaci v plném rozsahu, a to (citace):  

 

K bodu 1. žádosti KHS sděluje: 

Ano, ve Vámi uvedeném období, tedy za rok 2018, eviduje KHS ve svém správním obvodu 

jedno potvrzené onemocnění spalničkami. 

K bodu 2. žádosti KHS sděluje: 

Od 1. 1. 2019 do 28. 2. 2019 neeviduje KHS ve svém správním obvodu žádný případ 

potvrzeného onemocnění spalničkami. 

K bodu 3. žádosti KHS sděluje: 

Ke dni 1. 3. 2019 KHS neeviduje žádný výskyt onemocnění spalničkami v mládežnickém 

oddíle Olomouckého hokejového klubu. 

K bodu 4. žádosti KHS sděluje: 

Obecné informace o onemocnění spalničkami jsou uvedeny na webových stránkách KHS : 

http://www.khsolc.cz/files/ECDC_poster_spalniček_SZU_EPI_fin_(1408639).pdf 

Informace o aktuálních počtech potvrzených případů onemocnění spalničkami rozdělených 

dle krajů jsou k dispozici na stránkách Státního zdravotního ústavu na adrese: 

http://www.szu.cz/tema/prevence/spalnicky-informace-o-vyskytu-v-cr-dle-udaju-hlasenych-do 

(konec citace) 

 

 

Mgr. Zuzana Švarcová 

          ředitelka odboru správního  
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