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S-KHSUL 7234/2016 
 
 
Žádost o poskytnutí informace – Pila Kovářská XVII  
 
Dne 23. 2. 2016 obdržela Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad 
Labem žádost ze dne 23. 2. 2016 o poskytnutí informace na základě zákona č. 106/1999 Sb., 
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákona) 
evidovanou pod č.j. KHSUL 7234/2016, kterou žadatel požadoval poskytnutí 
informací/dokumentů týkajících se vyřízení stížností ze dne 21.12.2015 (Vaše č.j. KHSUL 
6698/2016) a ze dne 22.12.2015 (Vaše č.j. KHSUL 6704/2016), a to:   
1. Sdělte jméno a funkci osoby, která sepisovala přípis Krajské hygienické stanice Ústeckého 

kraje z 19.2.2016, č.j. KHSUL 6698/2016. Pokud takových osob bylo více, uveďte, jak 
konkrétně se na sepsání tohoto přípisu podílely, např. jaké partie textu sepisovaly nebo 
koncipovaly, jaké podklady obstaraly apod. Uveďte, kdo tuto osobu/tyto osoby jejich 
činností pověřil nebo kdo o ni požádal. 

2. Uveďte, zda osoby, které sepisovaly přípis Krajské hygienické stanice Ústeckého kraje z 
19.2.2016, č.j. KHSUL 6698/2016, nebo se na jeho sepsání podílely, jsou nebo v minulosti 
byly ve vztahu nadřízenosti nebo podřízenosti k těmto osobám: JUDr. Irena Wolfová, 
MUDr. Alexandr Vordervinkler, Mgr. Roman Šťastný (a to jak přímo tak 
zprostředkovaně). 

3. Sdělte jméno a funkci osoby, která sepisovala přípis Krajské hygienické stanice Ústeckého 
kraje z 19.2.2016, č.j. KHSUL 6704/2016. Pokud takových osob bylo více, uveďte, jak 
konkrétně se na sepsání tohoto přípisu podílely, např. jaké partie textu sepisovaly nebo 
koncipovaly, jaké podklady obstaraly apod. Uveďte, kdo tuto osobu/tyto osoby jejich 
činností pověřil nebo kdo o ni požádal. 

4. Uveďte, zda osoby, které sepisovaly přípis Krajské hygienické stanice Ústeckého kraje z 
19.2.2016, č.j. KHSUL 6704/2016, nebo se na jeho sepsání podílely, jsou nebo v minulosti 
byly ve vztahu nadřízenosti nebo podřízenosti k těmto osobám: JUDr. Irena Wolfová, 
MUDr. Alexandr Vordervinkler, Mgr. Roman Šťastný (a to jak přímo tak 
zprostředkovaně). 

Přípisem ze dne 9. 3. 2016 č.j. KHSUL 7918/2016 zaslal povinný subjekt žadateli 
požadovanou informaci – sdělení, když na úvod subjekt uvedl, že v případě MUDr. Alexandra 
Vordervinklera dochází ze strany žadatele k písařské chybě. Dále pak uvedl k bodům ad. 1 a 
3., že přípis č.j. KHSUL 6698/2016 ze dne 19. 2. 2016 a přípis č.j. KHSUL 6704/2016 ze dne 
19. 2. 2016 sepisovala a koncipovala Mgr. Dana Holá, advokátka, AK Louny (ev. č. ČAK 
08393), tak jak je uvedeno v záhlaví těchto dokumentů. Sepsáním byla pověřena vedoucím 
služebního úřadu resp. ředitelem krajské hygienické stanice MUDr. Josefem Trmalem, Ph.D. 
K bodům ad. 2. a 4. povinný subjekt uvedl, že Mgr. Dana Holá není a nebyla ve vztahu 
podřízenosti a nadřízenosti k uváděným osobám, a  to jak přímo tak zprostředkovaně. 
Přípis byl žadatelce zaslán dne 9. 3. 2016 do datové schránky. 
 
 
Ústí nad Labem dne 10. 3. 2016 
zapsala: JUDr. Irena Wolfová 
              ředitelka správního odboru 
 


