ODBOR KANCELÁŘ HEJTMANA
číslo jednací: KUJCK 51361/2013/KHEJ
spisový znak: KHEJ 49336/2013/kakr/SO/3

datum: 20.09.2013

vyřizuje: Bc. Kamila Křížová

telefon: 386 720 225

Poskytnutí informací podle § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů
Dne 9. 9. 2013 obdržel Krajský úřad Jihočeského kraje Vaši žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů, ze dne 7. 9. 2013, v níž se domáháte poskytnutí následujících informací:
- účastníci asistenční posádky, jméno, příjmení a funkční postavení u ZZS JčK, u lékařů titul a odborné atestace, jež dne
2. 9. 2013 přibližně okolo 12:00 hod, na Příkaz soudce Okresního soudu v Českých Budějovicích Mgr. Jana Petra, nebo Policie
ČR, zajišťovala lůžkovou přepravu mé osoby vozidlem RZS ZZS JčK k jednání k Okresnímu soudu v Českých Budějovicích, ve
věci č. j. 3 T 33/2013, a kteří poté byli přítomni v jednací síni po celou dobu úředního jednání. Současně žádáte o podání
informací kdy, tedy v jakém časovém předstihu a o jakých konkrétní rozsah asistenčních služeb soud či policie Krajský úřad
Jihočeského kraje, či Zdravotnickou Záchrannou Služby Jihočeského kraje požádal, a jaké informace o zdravotním stavu
převážené osoby, byly dopředu předány soudem či policií osobám – zdravotnickému personálu, který převoz zajišťoval.
K výše uvedené žádosti Vám sdělujeme následující:
asistence byla dne 2. 9. 2013 provedena posádkou ZZS JčK ve složení lékař - MUDr. Karel Bláha, vedoucí lékař územního
střediska ZZS JčK České Budějovice, atestace anesteziologie a intenzivní medicína, atestace urgentní medicína, dále
záchranář – Věra Turková a řidič – Tomáš Motejl.
Asistence posádky ZZS JčK byla s týdenním předstihem vyžádána Policií ČR – Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje,
územní odbor České Budějovice, obvodní oddělení Čtyři Dvory a k upřesnění došlo 1 pracovní den předem. Vyžádán byl
transport ležícího pacienta, který není ohrožen na životě nebo životních funkcích, z bydliště k soudu a zpět do bydliště a
zdravotnický dozor během soudního jednání pro případ, že by došlo ke zhoršení zdravotního stavu. Osoba, která telefonicky
jednala s Policií ČR, byl vedoucí lékař územního střediska ZZS JčK České Budějovice MUDr. Karel Bláha.
Asistence posádky ZZS JčK byla realizována na základě žádosti Okresního soudu v Českých Budějovicích o předvedení
obžalovaného k hlavnímu líčení adresované Policii ČR. Na základě obsahu této žádosti vyzvala Policie ČR Zdravotnickou
záchrannou službou Jihočeského kraje k součinnosti s odkazem na ustanovení § 18 zákona č. 273/2008 Sb., o Polici České
republiky, v platném znění. “
S pozdravem

Ing. Milan Nebesář
Vedoucí Odboru kancelář hejtmana
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