Odpověď dle zákona č. 106/1999 Sb.
Předmět žádosti:
Předmětem žádosti ze dne 30. 10. 2018 byl požadavek na sdělení informací ohledně
zpráv o výsledcích kontrol provedených krajským úřadem v rámci přenesené
působnosti, zejména podle zákonu 372/2011Sb. zákona o zdravotnických službách,
a podle §78, 82 zák. 108/2006Sb., zákona o sociálních službách.“
Požadavek byl dne 1. 11. 2018 žadatelem podrobněji rozveden, přičemž žadatel
žádal o níže specifikované informace týkající souhrnu zpráv o výsledcích kontrol
provedených odborem zdravotnictví a sociálních služeb krajskému úřadu v rámci
přenesené působnosti zejména podle zákonu 372/2011Sb., zákona o zdravotnických
službách, a podle §78,82 zák. č. 108/2006Sb., zákona o sociálních službách.
Konkrétně žádal o poskytnutí těchto informací:
1. kopii plánu veřejnoprávních kontrol krajského úřadu nebo na základě pokynu
ředitele krajského úřadu, zejména plán kontrol dodržování zákona č.
372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování nebo
jiných zákonů upravujících zdravotní služby, plán kontrol poskytovatelů
sociálních služeb dle § 78, 82 zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách
za kontrolované období I, II pololetí 2012, I, II pololetí 2013, I, II pololetí 2014,
I, II pololetí 2015, I, II pololetí 2016.
2. Souhrnnou zprávu o výsledcích výši uvedených kontrol za kontrolované
období I, II pololetí 2012, I, II pololetí 2013, I, II pololetí 2014, I, II pololetí
2015, I, II pololetí 2016“
Poskytnutá informace:
Žadateli bylo k výše uvedené žádosti sděleno:
K Vaší výše uvedené žádosti Vám sdělujeme, že dle ustanovení § 6 odst. 1 zákona o
svobodném přístupu k informacím, pokud žádost směřuje k poskytnutí zveřejněné
informace, může povinný subjekt co nejdříve, nejpozději však do 7 dnů, místo
poskytnutí informace sdělit žadateli údaje umožňující vyhledání a získání zveřejněné
informace.
V souladu s výše uvedeným Vám níže zasíláme odkaz na webové stránky, kde
naleznete část informací, které požadujete v bodě 2. Vaší žádosti o informace:
https://www.olkraj.cz/kontrola-cl-5.html. Pod názvy „Výsledky kontrol podle speciální
právní úpravy“ z let 2014 až 2016, zde naleznete Vámi požadované „Souhrnné
zprávy o výsledcích výše uvedených kontrol“ za roky 2014 až 2016.
Ve zbytku bude žádost vyřízena v zákonné lhůtě.
Informaci zpracoval:
Dne 6. 11. 2018, Mgr. Michal Novák, odbor majetkový, právní a správních činností,
oddělení právní.
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