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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 22. 7. 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,
žádám o informaci, údaje za první pololetí 2020 o vytíženosti pohotovosti (dětská i dospělá) ve FNKV a
další údaje:
1) kolik bylo ošetřeno pacientů
2) věková skladba pacientů (0-10, 10-20, 20-35, 35-50, 50-60, 60+) a počty, či procentuální poměr z
celku ošetřených
3) průměrná čekací doba na ošetření“
V souladu s ustanovením § 14 odst. 5 písm. d) InfZ Vám tímto požadované informace poskytujeme
v následující formě: elektronicky na Vaši e-mailovou adresu ve formě textu tohoto přípisu a jeho
přílohy.
Povinný subjekt disponuje pouze částí požadovaných údajů. O údaje k problematice lékařské
pohotovostní služby požádal Fakultní nemocnici Královské Vinohrady v rámci činnosti Výboru
sociálního a zdravotního ZMČ Praha 10 jeho předseda, pan Mikuláš Pobuda. Informace, které poskytla
Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, byly následně předloženy členům Výboru sociálního a
zdravotního jako součást materiálu s názvem „Informace o provozu LPS“, který byl vzat na vědomí
Výborem sociálním a zdravotním ZMČ Praha 10 na jeho jednání dne 24. 6. 2020, viz příloha č. 1 tohoto
přípisu. V příloze č. 1 tohoto přípisu jsou uvedeny mimo jiné počty ošetřených dospělých pacientů za
období leden až duben 2020 a dětských pacientů za období leden až květen 2020 a dále čekací doba
LPS za období leden až květen.
K ostatním částem Vaší žádosti bylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí části žádosti (§ 15 odst. 1 InfZ ve
spojení s § 2 odst. 4 InfZ), které Vám bylo zasláno na adresu Vašeho trvalého pobytu.
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Podle ustanovení § 5 odst. 3 InfZ bude poskytnutá informace zveřejněna způsobem umožňujícím
dálkový přístup na internetové stránce městské části Praha 10.
S pozdravem
Bc. Pavel Petřík
vedoucí odboru sociálního
„podepsáno elektronicky“

Sídlo: Vršovická 68, 101 38 Praha 10
Pracoviště: Vršovická 68, 101 38 Praha 10
IČ: 00063941

QF 42-02-02/13

„otisk razítka“

Úřední hodiny:
Po, Stř 8.00 - 12.00 a 13.00 - 17.30

tel.: +420 267093229
fax: +420 272739587
http://www.praha10.cz
e-mail:
posta@praha10.cz

Příloha č. 1: Informace o provozu LPS, přednesená na jednání Výboru sociálního a zdravotního
ZMČ Praha 10 dne 24. 6. 2020:
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