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Tel.: 386 720 225

Odpověď na žádost o informaci dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,
ve znění pozdějších předpisů
Vážený pane,
na Vaši žádost o poskytnutí informace dle zákona č.106/1999 Sb., ze dne 18. prosince 2008 týkající se
informace o nestátním zdravotnickém zařízení MUDr. Josefa Koláře Vám sdělujeme následující:
Výše uvedenému provozovateli vydal dne 23.03.1993 Okresní úřad v Táboře, referát zdravotnictví
a sociálních věcí, registraci nestátního zdravotnického zařízení pro druh a rozsah poskytované péče
chirurgie s místem provozování Petra Voka 159/I, Soběslav – nájemní vztah, datum zahájení provozu
01.04.1993. Dne 19.04.1993 byla tato registrace okresním úřadem rozšířena o druh a rozsah
poskytované péče radiodiagnostika (dnes radiologie a zobrazovací metody), s místem provozování Petra
Voka 159/I, Soběslav – nájemní vztah. Odborným zástupcem pro tento obor se stal MUDr. Jan Boreš,
datum zahájení provozu od dne 01.05.1993. Dne 10.02.1997 byla vydána okresním úřadem změna
registrace týkající se změny odborného zástupce pro obor radiodiagnostika z MUDr. Boreše na MUDr.
Miroslava Radu a současně byla registrace rozšířena o druh a rozsah poskytované péče radiologický
laborant (dnes radiologický asistent) a odborného zástupce pro tento druh a rozsah poskytované péče
paní Věru Procházkovou, místo provozování viz. výše a dále byl v registraci doplněn název zařízení.
Účinnost této změny nabyla dnem 10.02.1997. Poslední změna registrace byla provedena také Okresním
úřadem v Táboře, referátem zdravotnictví dne 28.02.2000 a týkala se změny odborného zástupce pro
obor radiodiagnostika z MUDr. Rady na MUDr. Karla Chylíka, zahájení provozu s touto změnou bylo
ode dne 01.03.2000.
Zároveň bylo vydáno rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti o informaci, které Vám zasíláme
samostatně.
S pozdravem

Vážený pan
JUDr. Viktor Pak
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