Elektronicky podepsáno

23.09.2019 7:52:29

Oldřich Bubeníček
hejtman Ústeckého kraje

Datum:
18. září 2019
JID:
116113/2019/KUUKK
Spisová značka: 116094/2019/KUUK
ČJ:
KUUK/96716/2019/ZD

Vážený pane senátore,
k Vašemu dopisu ze dne 3. července 2019 týkajícího se vrcholící krize okolo rumburské
nemocnice mi dovolte úvodem vyjádřit přesvědčení, že Ústecký kraj situaci okolo rumburské
nemocnice bedlivě sledoval a nadále sleduje a v míře více než odpovídající kompetencím
kraje do řešení zasahoval a bude dle aktuální potřeby zasahovat.
Reaguji v situaci, kdy se domnívám, že insolvenční správkyně, situaci v nemocnici již uklidnila,
a podniká potřebné kroky k tomu, aby nemocnice nadále poskytovala zdravotní služby pro
občany Šluknovského výběžku. Bohužel jsme nebyli reálně schopni, odpovědět Vám ve lhůtě
Vámi stanovené na Vaše rozsáhlé dotazy, a činím tak nyní.
K bodu 2 a 3 Vám zasílám v příloze 1 odkazy na oficiální tisková vyjádření Ústeckého kraje
a odpovědi na žádosti o informace podané podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, která jsou zveřejněna na internetových
stránkách kraje https://www.kr-ustecky.cz. K tomu připojuji odkazy na tiskové zprávy Krajské
zdravotní, a. s. z jejích internetových stránek http://www.kzcr.eu.
K bodu 4 si dovolím poznamenat, že je zřejmé, že došlo pouze k nedorozumění, kdy zasláním
Vašeho dalšího vyjádření ze dne 29. srpna 2018, jste mi poděkoval za angažovanost a aktivní
přístup kraje s tím, že se této důležité věci věnuje větší pozornost a již se dostavují jisté dílčí
výsledky. Proto jsem považoval Váš požadavek za vyřízený. Později jste dne 31. 10. 2018,
jako organizátor petice, obdržel oficiální stanovisko Rady Ústeckého kraje ze dne 29. 10. 2018
s informací o dalším postupu.
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Příloha 1
V příloze 2 Vám zasílám požadovaná usnesení Rady Ústeckého kraje a Zastupitelstva
Ústeckého kraje týkající se situace okolo rumburské nemocnice.
Vážený pane senátore, ujišťují Vás, že i nadále budeme činit veškeré kroky k tomu, abychom
pomohli při zachování nezbytné zdravotní péče v této části Ústeckého kraje.

S pozdravem

Přílohy: dle textu

Vážený pan
Zbyněk Linhart
senátor za volební obvod Děčín
Senát Parlamentu České republiky
Valdštejnské náměstí 17/4
118 01 Praha 1
ID DS: 44iaeqj
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Příloha 1
Oficiální tisková vyjádření Ústeckého kraje a odpovědi na žádosti o informace podané podle
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů,
která jsou zveřejněna na internetových stránkách kraje https://www.kr-ustecky.cz.
1) https://www.kr-ustecky.cz/media.asp?p1=204698
- https://www.kr-ustecky.cz/vyjadreni-usteckeho-kraje-k-natlaku-vladnich-predstavitelu-asamospravy-v-oblasti-sluknovska-k-prevzeti-luzicke-nemocnice-bez-dokonceneho-auditu/d1735647/p1=204698.
- https://www.krustecky.cz/vismo/dokumenty2.asp?id_org=450018&id=1736390&n=luzicka%2Dnemocnice%
2Dv%2Drumburku - ODPOVĚĎ pro Jonáše Kříže, Parlamentní listy
- https://www.krustecky.cz/vismo/dokumenty2.asp?id_org=450018&id=1735882&n=krajska%2Dzdravotni%2
Dje%2Dpripravena%2Dprevzit%2Dluzickou%2Dnemocnici%2Djakmile%2Drumburk%2Dvyre
si%2Djeji%2Ddluhy
2) https://www.kr-ustecky.cz/dotazy-a-odpovedi-dle-zakona-c-106-1999-sb/ds78871/p1=204810
- https://www.kr-ustecky.cz/vismo/dokumenty2.asp?id_org=450018&id=1736788&n=zadost
106
- https://www.kr-ustecky.cz/zadost/d-1736787/p1=204810
- https://www.kr-ustecky.cz/vismo/dokumenty2.asp?id_org=450018&id=1736768&n=zadost
106

Oficiální tisková vyjádření Krajské zdravotní, a.s., která jsou zveřejněna na internetových
stránkách Krajské zdravotní, a.s. http://www.kzcr.eu
cz/kz/o-spolecnosti/tiskove-zpravy/#ca7746
cz/kz/o-spolecnosti/tiskove-zpravy/#ca7674
cz/kz/o-spolecnosti/tiskove-zpravy/#ca7710
cz/kz/o-spolecnosti/tiskove-zpravy/#ca7717
cz/kz/o-spolecnosti/tiskove-zpravy/#ca8199
cz/kz/o-spolecnosti/tiskove-zpravy/#ca8673
cz/kz/o-spolecnosti/tiskove-zpravy/#ca8726
cz/kz/o-spolecnosti/tiskove-zpravy/#ca8757
cz/kz/o-spolecnosti/tiskove-zpravy/#ca8775
cz/kz/o-spolecnosti/tiskove-zpravy/#ca8814
cz/kz/o-spolecnosti/tiskove-zpravy/#ca8815
cz/kz/o-spolecnosti/tiskove-zpravy/#ca7894
cz/kz/o-spolecnosti/tiskove-zpravy/#ca8050
cz/kz/o-spolecnosti/tiskove-zpravy/#ca8743
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