ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ INFORMACE
podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“)

Povinný subjekt – Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem
v Brně, IČ 710 09 191, Jeřábkova 4, 602 00 Brno
a)

Žadatel (fyzická osoba)
Jméno a příjmení: ….……………………………………………………………………
Datum narození: …………………………………………………………………………
Adresu místa trvalého pobytu (případně bydliště):
Ulice

……………………………………. č.p. ………....……………………………..

Město

…………………………………… PSČ ……….....……………………………

Stát

………………………………………

Adresu pro doručování, liší-li se od adresy místa trvalého pobytu nebo bydliště:
Ulice ………………………………………. č.p. ………..……………………………..
Město ……………………………………… PSČ ……......……………………………
Stát …………………………………………
Elektronická adresa pro doručování:
ID* ………………………………………….
E-mail* …………………………………….
Telefon* ……………………………………
b)

Žadatel (PO/FOP)
Název subjektu:
Identifikační číslo osoby:
Adresa sídla:
Ulice
Město
Stát
Elektronická adresa pro doručování:
ID*
E-mail*
Telefon*

Tento vzor má pouze doporučující charakter
*Nepovinné údaje
Žádost o poskytnutí informace podaná elektronickou cestou musí být zaslána na adresu elektronické podatelny povinného
subjektu: podatelna@khsbrno.cz nebo ID: jaaai36

Na základě ust. § 13 zákona č. 106/1999 Sb. žádám o poskytnutí informace:
Dne 13. 21. 2019 jsem byl informován o podnětu neznámé osoby ke kontrole
Dětského domova Dagmar v Brně na výskyt štěnic.
Dle znění zákona žádám o sdělení jména osoby, která tento podnět podala.
Odůvodnění: výskyt štěnic je velmi problematická věc a zabránění jejich šíření
nákladné. Mnohem závažnější je ostrakizace dětí nezodpovědnými osobami, které
nedokáží dostatečně analyzovat vážnost situace a její dopad na děti, které s touto
situací nemají nic společného. Mám podezření na psychicky nemocnou osobu
(zákonného zástupce jednoho z dětí v DD Dagmar), která se dlouhodobě a
opakovaně snaží zdiskreditovat jméno dětského domova, neboť není schopna
akceptovat realitu.
Poskytnutím jména této osoby zjistím, zda se jedná o zákonného zástupce některého
z dětí DD Dagmar, či zákonného zástupce spolužáků dětí, popř. třetí strany a mohu
dané osobě podat přesné informace o aktuální situaci.
Děkuji

V Brně dne 13. 2. 2019

X

