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S-KHSUL 22371/2018 
 
Žádost o poskytnutí informace – přehled podaných stížností dle § 175 zákona č. 
500/2004 Sb. 
 

Dne 14. 5. 2018 obdržela Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem 
žádost ze dne 14. 5. 2018 o poskytnutí informace na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) evidovanou pod č. j. KHSUL 
22371/2018, kterou žadatel poskytnutí přehledu všech vyřizovaných stížností podle § 175 správního 
řádu, jejichž předmětem je pověření advokátky výkonem úřední činnosti Krajské hygienické stanice 
Ústeckého kraje. U každé stížnosti požadoval o uvedení č.j., data, kdy byla věc založena do evidence, 
dále o označení stěžovatele, stručný popis úřední činnosti, kterou byla advokátka podle stížnosti 
pověřena (včetně č.j.), informaci, kdo ji touto činností podle stížnosti pověřil, a dále o informaci, kdy 
byla stížnost vyřízena, a zda byla shledána důvodnou, částečně důvodnou nebo nedůvodnou. 
 Přípisem ze dne 25. 5. 2018 byla žadateli požadovaná informace poskytnuta, když mu byla zaslána 
tabulka obsahující přehled vyřizovaných stížností advokátkou. Proti tomuto vyřízení dne 30. 5. 2018 
podal žadatel stížnost, která byla postoupena dne 4. 6. 2018 na nadřízený orgán tj. Ministerstvo 
zdravotnictví ČR. O žadatelově stížnosti bylo nadřízeným orgánem dne 15. 6. 2018 rozhodnuto s tím, 
že bylo přikázáno jeho žádost vyřídit, a proto byl přípisem ze dne 21. 6. 2018 nejdříve vyzván 
k doplnění jeho žádosti. Po doplnění dne 26. 6. 2018 byla žadateli požadovaná informace poskytnuta, 
a to přípisem ze dne 10. 7. 2018 č.j. KHSUL 32394/2018, když mu byla zaslána opravená tabulka 
podaných stížností podle §175. Proti tomuto vyřízení podal žadatel dne 12. 7. 2018 opětovnou 
stížnost. Povinný subjekt tuto stížnost vyřídil postupem podle § 16a odst. 5 zákona, a poskytl mu 
opětovně požadovanou informaci, když svou informaci doplnil o požadované.  
Přípis byl žadateli zaslán dne 19. 7. 2018 do datové schránky. 
 
Ústí nad Labem dne 23. 7. 2018 
 
zapsala: JUDr. Irena Wolfová 
              ředitelka správního odboru 


