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Žádost o informace 
 

Žádám Vás tímto, v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, o 
poskytnutí informací o přijatých opatřeních na (gynekologicko-)porodnickém oddělení Vašeho 
zdravotnického zařízení, tak jak jsou specifikována v příloze č. 1 této žádosti, v období od 10. 3. 
2020 do dnešního dne.  

Informace žádám poskytnout do tabulky obsažené v příloze č. 1 této žádosti prostřednictvím 
datové schránky a ve formě strojově čitelného dokumentu. 

V tabulce plně postačuje uvést pouze „ANO“ či „NE“ dle toho, zdali v příslušném časovém 
období bylo předmětné opatření na (gynekologicko-)porodnickém oddělení Vašeho 
zdravotnického zařízení přijato či nikoli. V jednom případě pak žádám o uvedení rozsáhlejší 
odpovědi, a sice délku návštěvních hodin v předmětných časových obdobích na oddělení 
šestinedělí, či jiném obdobném oddělení nezávisle na jeho označení. 

Pro úplnost bych rád uvedl, že informace žádám pro potřeby výzkumného projektu na PF UK. 

V případě jakýchkoli nejasností či dotazů jsem Vám plně k disposici na Výše uvedené e-mailové 
adrese. 

Předem děkuji za vyřízení mé žádosti. 

S úctou 

 

žadatel  

Přílohy: 

1. Tabulka přijatých opatření 
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Lipertová Šárka

Od: Lipertová Šárka
Odesláno: pondělí 15. února 2021 15:13
Komu:
Předmět: Žádost o informace
Přílohy: přijatá opatření.pdf

Vážený pane doktore,  
 
v příloze zasílám vyplněnou tabulku. Zároveň sděluji, že návštěvy na oddělení šestinedělí ve Vámi sledovaném 
období nebyly povoleny. Pro upřesnění sděluji, že v období do 10. 3. 2020 byla důvodem nemožnosti návštěv 
chřipková epidemie. 
 
Pěkný den. 
Lipertová 
 
Mgr. Šárka Lipertová, Ph.D. 
vedoucí právního odboru 
Sokolská 581 
500 05 Hradec Králové - Nový Hradec Králové tel. 495 832 174 
 
 
 
-------- Původní zpráva -------- 
Předmět: Žádost o informace 
Datum: 2021-02-01 23:23 
Odesílatel: 
Adresát: fnhk@fnhk.cz 
 
Dobrý den, 
 
v příloze zasílám svou žádost o informace. 
 
Děkuji a přeji krásný den, 
 

 
doktorand na Právnické fakultě Univerzity Karlovy 
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