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Olomouc 15. 04. 2021

Žádost o doplnění
Vážený pane inženýre,
odbor zdravotnictví, Krajského úřadu Olomouckého kraje (dále jen „KÚOK“) obdržel
písemnost nazvanou jako „Podnět k zahájení přestupkového řízení z moci úřední“.
V rámci šetření jste byli požádáni o vyjádření k věci a zodpovězení dotazu, cituji „jakým
způsobem testování zaměstnanců i policistů probíhalo, především zda odběry/stěry
prováděl pracovník společnosti KoRo Medics s.r.o. a nebo zda si odběry/stěry prováděli
zaměstnanci sami, např. za pomoci testovací antigenní soupravy na přítomnost COVID –
19.
Z vyjádření (čj. PVMU 43741/2021 06), které jsme obdrželi dne 13. 04. 2021, však
jednoznančně nevyplývá, zda si odběry/stěry na přítomnost COVID – 19 prováděli sami
zaměstnanci a nebo jim tyto úkony byly provedeny ze strany spol. KoRo Medics s.r.o.
Vzhledem k tomu, že na otázky nebylo jednoznančně zodpovězeno, žádám Vás
o konkrétní odpovědi:


zda si odběry či stěry na COVID – 19, za pomocí testovacích sad apod.,
prováděli sami zaměstnanci magistrátu a strážníci městské policie;



pokud si stěry či odběry na COVID – 19, prováděli sami zaměstnanci, tak
jakým způsobem a za pomoci jakých konkrétních testů či testovacích sad;



pokud si odběry či stěry zaměstnanci neprováděli, kdo konkrétně odběry na
COVID - 19 provedl;



zda odběry či stěry prováděli zaměstnanci společnosti KoRo Medics s.r.o.



kdo a jakým způsobem vyhodnocoval provedené testy (zda určení pracovníci
magistrátu a nebo jiný subjekt)
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Odpověď ke shora uvedené spisové značce očekáváme do 8 dnů od doručení této
žádosti.
S pozdravem
Ing. Bohuslav Kolář, MBA, LL.M.
vedoucí odboru
v z.
Mgr. Pavel Hanák
vedoucí oddělení správních činností
ve zdravotnictví
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