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Žádost o poskytnutí informace – Počet rozhodnutí o počtu řízení ve věci nesplnění 
povinnosti povinného očkování  

 
 
Dne 3. 2. 2014 obdržela Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad 
Labem (dále jen krajská hygienická stanice)  žádost ze dne 3. 2. 2014 o poskytnutí informace 
na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 
předpisů, evidovanou pod č.j. KHSUL 4005/2014,  kterou žadatelka  požadovala  poskytnutí 
informace:  

- jaký počet řízení krajská hygienická stanice zahájila ve věci nesplnění povinnosti 
povinného očkování , a to od začátku roku 2009 ke dni poskytnutí této informace  

- kolik z těchto řízení bylo ukončených uložením pokuty 
- kolik z těchto řízení bylo ukončeno zastavením řízením 
- kolik z těchto řízení bylo ukončeno napomenutím  
- kolik z těchto řízení bylo ukončeno jiným způsobem než shora uvedeným.  

Zároveň požadovala zaslání rozhodnutí v elektronické podobě v případě, že je krajská 
hygienická stanice má k dispozici, a to v anonymizující podobě.  
 

Na základě doplněné žádosti žadatelky ze dne 11. 2. 2014 byla žadatelce požadovaná 
informace poskytnuta na uvedenou  doručovací e-mailovou adresu    

 
počet zahájených řízení od roku 2009   0 
- počet ukončených řízení pokutou     0 
- počet ukončených řízení zastavením    0 
- počet ukončených řízení napomenutím   0 
- počet ukončených řízení jiným způsobem   2 

 
 
 
 
Ústí nad Labem, 12. 2. 2014 
zapsala: JUDr. Irena Wolfová, náměstek ředitele pro správní činnost  


