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Vážený pan   

  
 

VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE VPRAZE DNE

UMC P_SUCH 0899/2021 Z. Krumpholcová/ 222 361 419 13. 4. 2021

Věc: Žádost o poskytnutí informace podle § 14 odst. 5 pism. c) zákona č. 10611999 Sb.,

o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Na základě Rozhodnutí Magistrátu hl. m. Prahy, odboru kontrolních činností, č.j. MHMP

453854/2021 ze dne 9. dubna 2021 vyřizujeme Vaši původní žádost o informaci dle zákona

č. 106/1999 Sb., ze dne 8. 3. 2021 , v níž se domáháte poskytnutí následujících informací:

Žádám o zodpovězení následujících otázek týkajících se očkování členů Jednotky

sboru dobrovolných hasičů Praha-Suchdol ze dne 7. 3. 2021 proti nemoci COVID19,

jejížjste zřizovateli.

1) Na základě jaké prioritizace byla jednotka v rámci národní strategie očkování proti COVID

19 schválené Vládou CR očkovana?

Pracovníci kritické infrastruktury — integrovaných záchranný systém.

2) Kdy a kým bylo jednotce/MČ očkování nabídnuto a kdy došlo k samotnému očkování?

Komunikace zřejmě proběhla v rámci velitelů jednotek SDH Praha-Suchdol a SDH Praha-

Lysolaje a k očkování došlo v sobotu 6. března 2021. Zřizovatel - MČ Praha-Suchdol

očkování neorganizovala.

3) Jestliže se v tuto chvíli příslušníci IZS v Praze očkují „tzv. zbytkovou/nevyočkovanou

vakcínou“ pro koho byla tato vakcína původně alokována?

Tuto informaci nevíme.

4) Vakcína, kterou byla jednotka očkována neby/a využita původními osobami z jakého

důvodu? Resp. nedostali se registrovaní zájemci na očkování a obal vakcíny byl již porušen

nebo došlo k otevření obalu až po zaslání pozvánky příslušníkům jednotky? Resp. žádám o

specifikaci proč byla očkovací látka „označena jako zbytková/nutní k okamžitému

vyočkování“?

Tuto informaci nevíme.



5) Jestliže byla jednotka očkovana v rámci kategorie IZS proč k tomu nedošlo v kooperaci s

KOPIS HZS hl. m. Prahy, které by dle dohody s MHMP mělo očkování jednotek

dobrovolných jednotek koordinovat?

Tuto informaci nevíme.

6) Jakým způsobem jste o očkování JSDH informovali dako městská část) HZS hl. m. Prahy

(vč. časových údajů) ?

MČ Praha-Suchdol neinformovala HZS hl. m. Prahy.

7) Jakým způsobem byla pro očkování těmito vakcínami vybrána v rámci všech JSDH v

Praze jednotka Praha-Suchdol? (např. Počet výjezdů za jednotlivé roky (rok), věkový průměr

členů, zdravotní stav členů atd.)

Tuto informaci nevíme.

8) Jakým způsobem se na organizaci očkování podílel pan starosta městské části Ing. Petr

Hej/?

Starosta MČ Praha-Suchdol Ing. Petr Hejl se na organizaci očkování nepodílel.

9) U jakého poskytovatele zdravotnich služeb byla jednotka očkovana?

Tuto informaci nevíme.

S pozdravem

Ing. Petr Hejl

starosta městské části Praha-Suchdol


