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Odpověď na žádost o poskytnutí informací

Vážená paní
Městský úřad Kostelec nad Orlicí, jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999
Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále jen „zákon o poskytnutí informace“) od Vás
obdržel dne 09.07.2020 žádost o poskytnutí informací dle zákona o poskytnutí informací.
Ve své žádosti požadujete níže uvedené informace:

1)
2)

„Kdo psal jménem Města Kostelec nad Orlicí dne 5.4.2020 příspěvek na příloze č. 1.
Kdo psal jménem Města Kostelec nad Orlicí dne 5.4.2020 příspěvek na příloze č. 2. “

Povinný subjekt poskytuje požadované informace.

Dne 05.04.2020 byla neděle, dostal jsem informaci o tom, že na facebooku se objevila
zpráva o výskytu onemocnění covid - 19. Okamžitě jsem byl zahrnut žádostmi o potvrzení, či
vyvrácení pravdivosti zprávy. V případě, že ano, jaká chystá město bezpečnostní opatření
proti šíření nákazy městem. Vydal jsem obsáhlou zprávu, ve které jsem vysvětlil, že nejsem
oprávněn poskytovat jakékoliv informace. Jediným oprávněným subjektem je krajská
hygienická stanice. Tato informace byla v diskusi na facebooku považována za
nedostatečnou a mlžení. Pokračoval jsem v další komunikaci s hygienickou stanicí. Abych
zabránil dalším diskusím na internetu a s ohledem na zachování anonymity pacienta a v tu
dobu ještě neprokázaným onemocněním, požádal jsem svou asistentku Janu Dioszegi o
vypracování odpovědí na dle mého názoru neadekvátní požadavky na diskusním fóru
facebooku. Příspěvky byly zveřejněny po té, co jsem si je přečetl a jejich zveřejnění
odsouhlasil.
^pozdravem

František Kinský
starosta města
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