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Poskytnutí informací k žádosti týkající se dopisů zaměstnanců Nemocnice 

Třinec, příspěvková organizace, adresovaných hejtmanovi kraje   

 

Vážený pane xxxxxxx, 

 
dne 17. 2. 2021 obdržel Krajský úřad Moravskoslezského kraje (dále jen „povinný subjekt“) Vaši žádost   

o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „zákon o svobodném přístupu k informacím“), jejímž předmětem je požadavek na poskytnutí 

informace k anonymním dopisům zaměstnanců Nemocnice Třinec, p. o., adresovaných hejtmanovi kraje   

a komentáře ředitele Nemocnice Třinec, p. o. k těmto dopisům. Žádost o informaci totožného obsahu jste podal 

na podatelnu povinného subjektu ve čtyřech vyhotoveních, zaevidovaných samostatně pod č. j. MSK 

25295/2021, MSK 25296/2021, MSK 25297/2021 a MSK 25298/2021.  

 

Při vyřizování žádosti dle zákona o svobodném přístupu k informacím postupuje krajský úřad dle předmětného 

zákona o svobodném přístupu k informacím a vnitřního předpisů „Zásady upravující postup kraje při vyřizování 
informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů“, 

schválených usnesením rady kraje č. 4/220 ze dne 22. 12. 2016 s účinností ode dne 1. 1. 2017.   

 

Odpověď: 

Požadované informace Vám již byly poskytnuty jako členovi Výboru zdravotního a preventivní péče 

zastupitelstva kraje, e-mailem dne 25. 2. 2021 byly zaslány dopisy zaměstnanců Nemocnice Třinec, p. o. a dne 

3. 3. 2021 vyjádření ředitele Nemocnice Třinec, p. o.    

 

 

S pozdravem 

 

 

 

Ing. Pavel Rydrych 

vedoucí odboru zdravotnictví 
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