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Odpověď na žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb.
Dne 16. 2. 2020 obdržel Krajský úřad Jihočeského kraje Vaši žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, ze dne 16. 2. 2020, kterou jste doplnila dne
17. 2. 2020, a v níž požadujete poskytnutí následujících informací:

jak je Váš kraj, krajský úřad připraven na případnou pandemii Coronaviru (COVID-19)?
Zdali se můžu zeptat, kdy byl naposledy aktualizován Váš Krizový plán a zda popřípadě pracujete již v tuto chvíli
na přípravách v případě vypuknutí? Spolupráce s IZS a Armádou?
K výše uvedené žádosti Vám sdělujeme následující:
Krizový plán Jč. kraje se aktualizuje průběžně, souhrnná aktualizace probíhá vždy 1x za 4 roky. V letošním roce
probíhá a bude souhrnná aktualizace dokončena. Následně bude předložena projednání do bezpečnostní rady
kraje. Součástí Krizového plánu kraje je i rozpracovaný typový plán ministerstva zdravotnictví Plán Epidemie –
Hromadné nákazy osob. Pro případ pandemie má kraj zpracován Pandemický plán kraje.
V lednu proběhlo jednání krajské epidemiologické komise, po nahlášení případu v Itálii kraj zvýšil aktivitu
a probíhají jednání za účasti všech dotčených orgánů a organizací. Aktuální informace můžete sledovat na webu
Jihočeského kraje, kde jsou zveřejněny i informace pro občany vč. kontaktních spojení. Kraj za účelem orientace
občanů Jihočeského kraje v přijatých opatřeních ze strany MZ, SZÚ a MZV vč. kraje zřídil informační linku.
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