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den,Dobrý

ve smyslu zákona č. 166/1999 Sb., O svobodném přístupu 5 informacím, timto Vaší

instituci Zdvořile žádám O následující informace:

Kolik vašich pracovníků bylo dostupných na telefonních linkách pro občany v

následujících dnech: 31.1.2020, 2.3.2020, 6.3.2020, 10.3.2020 k datu

13 .3 . 2020?

O informace Vás Žádám jako soukromá osoba

Informace žádám poskytnout V elektronické formě

zaslat na výše uvedenou e›mai10v0u adresu. V případě, že by nebylo možné

informace v elektronické formě Vás
zaslat, prosim jejich poskytnutí 'lt' adresu:

Bude-li nutné za vyřízení mé

žádosti účtovat nějaký poplatek, prosím O předchozí zaslání jeho odhadu.

Za poskytnutí mnou požadovaných informací předem velmi děkuji.

Reportér

tel.: mobil:

e-mail:

Prosím, než vytisknete tento e-mail, vzpomeňte si na životní prostředí.

Please consider the environment before
printing this e-mail.

upozorněni:

Pľ'O případ, že je tento e-mail součástí obchodního jednání mezi jeho



odesílatelem a adresátem, vyhrazuje si Odesílatel právo vést takové jednání O

uzavření smlouvy, aniž by odpovídal Za to, zda bude či nebude smlouva uzavřena.

Je vyloučena aplikace pravidel dle ustanovení § 1728 až 1729 zákona č. 89/2012

Sb., občanského zákoníku („OZ“) o předsmluvní odpovědnosti E' adresát e-mailu

nemá právo ve smyslu š 2910 OZ
po

ČRo požadovat při neuzavření smlouvy náhradu

škody. Pro případ, že si Odesílatel ›.l adresát tohoto e-maílu mezi sebou v rámci

obchodního jednání O podmínkách návrhu smlouvy opakovaně zašlou návrh takové

smlouvy, platí, že i odpověd nebo úprava návrhu smlouvy S dodatkem nebo

odchylkou, které podstatně nemění podmínky návrhu smlouvy, jsou novou nabídkou.
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HYGIENICKA S VÁMI O '\."'ASE ZDľA'l/l /á
STANICE 1„

HLAVNÍHO MĚSTA

PRAHY

Váš dopis Č j.: sine Vážený pan

Ze dne: 16. 3. 2020

Naše Č, j.: HSHMP 1516512020

Sp. zna S-HSHMP 15165/2020

Vyřizuje: MUDr, Zdeňka Shumova

Tel.:
296 336 702 E-mailem:

E-mail: zdenka.shumova@hygprahacz

V Praze dne: 31. 3. 2020

Vážený pane,

V návaznosti 'Iz' Vaši žádost ze dne 15„ 3. 2020, ve věci žádosti O informace dle zákona č, 106/1999 Sb.,

O svobodném přístupu k informacím. ve znění pozdějších předpisů, MĚ které Žádáte poskytnutí informace

O na telefonních linkách V Vám započtu pracovn iků dostu pných pro občany uvedených dnech,

Hygienickou stanici hlavního města Prahy sděluji:

Dne:

31. 1. 2020 89 zaměstnanců

2. 3. 2020 127 zaměstnanců

6. 3 2020 131 zaměstnanců

10. 3. 2020 151 zaměstnanců

13. 3. 2020 149 zaměstnanců

S pozdravem

l'ílll '11 Zdeňka Shumová

ředitelka sekce ochrany l=í podpory veřejného zdraví

„podepsána kvalifikovaným elektronickým podpisem "

„WW-'A

Hygienická say-ice nv Prahy sním rm . tn
Rytířská 404/12. p.

s.
203, HD 01 Praha

1 'n tel.:
?BL 700 v tax: ve:: dil: 734

Bankovní spojení: ola Praha l. c, 558250! 110710 *2 .co 71009256 27 JI: datove
smvanky: mizí v podmelnaotygprahanz' wwwhygpmaa


