V Ostravě dne 26.10.2017
spisová značka:

Žadatel:

"·~~ '\.6- -

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje
Na Bělidle 7
70200 Ostrava

•

zastoupen:
olátce DPH. -

žádost o zaslání zprávy podle z.
Na

č.

106/1999 Sb., o svobodném

přístupu

'

k informacím.

mě

iako advokfit;:i se obrátil s žádostí o právní zastoupení pan .
Jále jen klient) a to s žádostí o získáni informací.
.
_ ___ . -· , . _ _
Právní zastoupení mého klienta jsem převzal na základě plné moci, jež zasílám v příloze tohoto
podání.
: vydaném pod
Rozsudkem Krajského soudu v Brně, pobočky ve Zlíně ze dne :
můj klient uznán vinným ze zvlášť závažného zločinu obecného ohrožení podle § 272
odst. 1, odst. 2 písm. d), odst. 3 písm. a) trestního zákoníku a byl mu uložen trest odnětí svobody.
V soudním řízení vedeném u Okresního soudu
zdravotní pojišťovna České republiky, IČ: 41197518, se sídlem Orlická 4/2020, 130 00 Praha 3
žaluje mého klienta o náhradu škody představující úhradu léčebných výloh osob postižených
požitím metanolu a jsou pojištěni u Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky a to i
takových osob, u nichž si je můj klient přesvědčen, že s jejich požitím metanolu nemá nic
společného a to ani prostřednictvím osob, kterým dodával líh, tj. k jejich případnému poškození
zdraví požitím metanolu nedošlo jeho přičiněním.
S odkazem na ust. z. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím s to zejména s ohledem
na ust. § 11 odst. 4 písm. b) z. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, povinné
subjekty neposkytnou informace o rozhodovací činnosti soudů, s výjimkou rozsudků.
Ve snaze zajistit důkazní listiny k uvedenému soudu si Vás tímto klient dovoluje požádat o zaslání
závěrečné či jakékoliv jiné, pokud možno komplexní, zprávy o Vaší činnosti v rámci, snad
bezplatné, akce, jež měla probíhat na území České republiky přibližně ve dnech 6.12.201228.12.2012, při které měly být prováděny kontroly občany doneseného alkoholu (údajně kolem
6800 vzorků od cca 11000 občanů na území celé ČR) ve snaze zjistit, zda- li obsahují methanol, ze
které by mělo být patrné zejména, jaký alkohol by! nalezen, v jakém poměru s metanolem či
jinými příměsi a množství, vzhled Lahví, v kterém regionu apod.

zapsán v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou
žádajícím o

doručování

na adresu

f:

pobočky

a. s.

.ne
skype:
e-mail: ,

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje
Ostravě
NA BĚLIDLE 7,702 00 OSTRAVA

se sídlem v

VÁŠ DOPIS ZN.:
ZE DNE:

22.2.2013

SPIS. ZNAČKA:
ČÍSLO JEDNACÍ:
VYŘIZUJE:

S-KHSMS 6780/2013/0V/HV
KHSMS 6780/2013/0V/HV
Ing. Roman Letošník

TEL.:

FAX:
E-MAIL:

595 138 200
595 138 109
roman.letosnik@khsova.cz

DATU1vf:

25.2.2013

Výsledky vyšetření lihovin od

občanů

!Ministerstvo zdravotnictví
MUDr. Jarmila Rážová, Ph.D.
vrchní ředitelka
Sekce ochrany a podpory zdraví a
hygienické služby
Palackého nám. 4
128 01 Praha 2

I
řízení

_J

- prosinec 2012

Vážená paní vrchní ředitelko,
k Vašemu požadavku ze dne 22.2.2013 o poskytnutí údajů pokud jde o
laboratorního vyšetřování podezřelých lihovin k datu 22.2.2012 uvádím:
1.
2.

3.

šetření podnětů občanů včetně

Každému ze jmenovaných kontrolních orgánů (PČR, Celní správa) bylo předáno 354 podnětů občanů,
tj. nevyhovujících záchytů lihovin.
U 1 vzorku bylo zjištěno množství methanolu představující akutní ohrožení zdraví spotřebitele (502
000 mg/1 100% etanolu). KHS MSK umístila informaci o výrobku na internetové stránky a předala
případ Policii ČR.
Mimo rámec bezplatné akce byl dne 30.11.2012 Zdravotním ústavem v Ostravě oznámen záchyt
methanolu v lihu doneseném do laboratoře občanem v množství 475 000 mg/I 100% ethanolu, tento
nález byl předán Policii ČR.
Bylo zahájeno 47 správních řízení, dosud vydáno 24 rozhodnutí a úhrnem uloženy sankce ve výši
500 000 Kč. Z toho 12 rozhodnutí s celkovou pokutou ve výši 135 000 Kč nabylo právní moci.

S pozdravem

Otisk razítka

MUDr. Helena Šebáková
Krajské hygienické stanice
Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě
ředitelka

Rozdělovník:

Počet výtisků

vyhotoveného dokumentu: 1
lx adresát, 1 (e-mail)
lx KHS, odd. HV, 1
TEL.: 595 138 l I l
FAX: 595 138 109

SPR24

Úřední hodiny:
pondělí, středa

8:00- 17:00

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje
Ostravě
NA BĚLIDLE 7, 702 00 OSTRAVA

se sídlem v

VÁŠ DOPIS ZN.:
ZE DNE:
SPIS. ZNAČKA:
ČÍSLO JEDNACÍ:

26. 10. 2017

VYŘIZUJE:

S-KHSMS 55682í2017í2/0V/OPaK
KHSMS 57278/2017/0V/OPaK
Bc. Gabriela Kozáková

TEL.:
E-MAIL:

595 138 182
gabriela.kozakova@khsova.cz

DATUM:

03.11.2017

Dne 26. 1O. 1O17 obdržela Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě ( dále jen
„KHS MSK"), jako povinný subjekt ve smyslu ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístu u k informacím, ve znění
zdě'ších -ře ísů (dále ·en „zákon č. 106/1999 Sb.), žádost fyzické osoby
která byla podána
datové sítě do datové schránky, která byla žadateli zřízena dle zákona č. 300/2008 Sb.,
o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů. V souladu
s ustanovením §14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb. poskytuje Krajská hygienická stanice
Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě požadované informace.
prostřednictvím veřejné

Žadatel se v předmětné žádosti domáhá poskytnutí následujících informací:
,, ... zaslání závěrečné či jakékoli jiné, pokud možno komplexní, zprávy o Vaší činnosti v rámci, snad bezplatné,
akce, jež měla probíhat na území České republiky přibližně ve dnech 6.12.2012-28.12.2012, při které měly být
prováděny kontroly občany doneseného alkoholu ... "
KHS MSK poskytuje následující informace:
Výsledky vyšetření lihovin od občanů z prosince 2012 jsou popsány ve
č. j. KHSMS 6780/2013/0V/HV, které je přílohou tohoto sdělení.

sdělení

KHS MSK ze dne 25. 02. 2013

Jaroslav Dembiňák v. r.
odboru správního
Krajské hygienické stanice Moravskoslezského
kraje se sídlem v Ostravě
ředitel

Rozdělovník:

Počet výtisků

vyhotoveného dokumentu: 2
lx adresát, počet listůl + příloha 1/1 - DS
lx spis, počet listů 1
IČ: 71009167
ID datové schránky: w8pai4f
web: www.khsova.cz

Úřední hodiny:
pondělí, středa

8:00 - 17:00

