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Poskytnutí informace na žádost podle § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
Městská část Praha 10, Úřad městské části Praha 10, odbor sociální, obdržel dne 13. 1. 2020 Vaši žádost
podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále
jen ,,InfZ“), o poskytnutí informací ve znění:
„Dobrý den,
dle informací, které mi poskytla paní Žolčáková (a pan Sekal) z vedení P10 bylo ze zhruba 10000
pacientů na pohotovosti v Malešicích odesláno k dalšímu ošetření zhruba 5% a to jak dětí, tak dospělých
(údaj byl zhruba 5000 pacientů, šlo o pololetí, vycházím z toho, že obecně se pololetí výrazně neliší).
Nicméně dle pana radního Mareše je to číslo zcela jiné a cituji:
"5% je procento pacientů odeslaných sanitkou. Kvalifikovaný odhad lidí z Vinohrad je polovina (tedy za
rok 5000?) a dále pan Mareš uvádí, že mezi mnou uváděné "ošetřené na LPSS v Plananské patří i lidé,
kteří na pohotovost zavolali a bylo jim řečeno, at jdou přímo do jedné z nemocnic, odkazuje se pak na
stenozáznam 12.zastupitelstva kde na dotaz pana Lojíka odpovídala paní starostka. Žádám tedy o
informaci, zda-li je i telefonický dotaz klasifikován jako ošetření pacienta zavedené do statistik.
Případně zda-li tedy bylo toto i vykázáno jako úkon na pojištovnu, proto přikládám na kopii tiskové
odd.EUC...
Dále žádám o statistiku ošetřených pacientů za rok 2019, mám jen první pololetí, dále opět počet
pacientů odeslaných k dalšímu ošetření a poměr dospělých a dětí.“
Dne 17. 1. 2020 Vás povinný subjekt vyzval k doplnění žádosti podle § 14 odst. 5 písm. a) InfZ uvedením
údaje o místě Vašeho trvalého pobytu. Znalost aktuálního místa Vašeho trvalého pobytu byla pro
povinný subjekt nezbytná, jelikož ve věci nebylo možno vyloučit odmítnutí/částečné odmítnutí žádosti
ve vztahu k dotazům směřujícím do budoucna a k informacím, které mohou mít povahu informace
neexistující. Současně jste byl informován, že po případném doplnění údaje začne běžet nová
patnáctidenní lhůta k vyřízení žádosti v souladu s § 14 odst. 5 písm. d) InfZ.
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Dne 17. 1. 2020 jste svoji žádost o poskytnutí informací doplnil o adresu trvalého pobytu a uvedl jste
také datum narození. Na Vámi doplněnou adresu trvalého pobytu zaslal povinný subjekt dnešního dne
rozhodnutí o odmítnutí části Vaší žádosti, č. j. P10-004672/2020, neboť některé Vámi požadované
informace povinný subjekt nemá a v souladu s § 2 odst. 4 InfZ se povinnost poskytovat informace
netýká vytváření nových informací.
Ostatní Vámi požadované informace Vám tímto poskytujeme v souladu s ustanovením § 14 InfZ
v následující formě: elektronicky na Vaši e-mailovou adresu ve formě textu tohoto přípisu:
Lékařská pohotovostní služba (LPS) - počet pacientů za rok 2019
ošetřených
odeslaných dále k odbornému vyšetření
LPS pro dospělé
LPS pro děti
LPS pro dospělé
LPS pro děti
4887
4021
239
245
Podle ustanovení § 5 odst. 3 InfZ bude poskytnutá informace zveřejněna způsobem umožňujícím
dálkový přístup na internetové stránce městské části Praha 10.
S pozdravem
Pavel Petřík
vedoucí sociálního odboru

„otisk razítka“

„podepsáno elektronicky“
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