Žádost o poskytnutí informace - pokuty

V Praze, dne

·---·--2 z. 12. 2017
Vážená paní, vážený pane,

na základě zákona č. 109/1999 Sb., o svobodném přístupu k informadrn, ve,zněnf pozdějších předpisů
(dále jen zákona), se na vás obracím s žádostí o poskytnutí těchto Informací:
1. Zda byly KHS Moravskoslezského kraje uloženy pokuty firmám v jejich lokalitě v období od
•

'ii ,,; ·. 'led~a 2017 do dnešního dne?

i!,:I:z; · Jésťllže ano, sdělte prosím název firmy, výši uložené pokuty a z Jakého důvodu byla sankce
ilt:·:. ·.·.i1oťená.

Požadované informace prosím zaslat na výše uvedenou adresu.

......~.,.................... _.

...·
)'

l

I

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje
se sídlem v Ostravě
NA BĚLIDLE 7, 702 00 OSTRAVA
VÁŠ DOPIS ZN.:
ZE DNE:

22. 12. 2017

SPIS. ZNAČKA:
ČÍSLO JEDNACÍ:
VYŘIZUJE:
TEL.:
E-MAIL:

S-KHSMS 67045/2017/OV/OPaK
KHSMS 08638/2018/OV/OPaK
Bc. Gabriela Kozáková
595 138 182
gabriela.kozakova@khsova.cz

DATUM:

20. 02. 2018

Milena Pánková
Netlucká 635
107 00 Praha 10 Dubeč

ROZHODNUTÍ
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 přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“), rozhodla v souladu
s ustanovením § 15 odst. 1 ve spojení s ustanovením § 14 odst. 5 písm. b) zákona č. 106/1999 Sb., o
žádosti fyzické osoby Mileny Pánkové, bytem Netlucká 635, 107 00 Praha 10 Dubeč, (dále jen
„žadatelka“) takto:
Podle ustanovení § 15 odst. 1 ve spojení s ustanovením § 14 odst. 5 písm. b) zákona č. 106/1999 Sb.,
se žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb. ze dne 20. 12. 2017
o d m í t á.
Odůvodnění:
Dne 22. 12. 2017 byla KHS MSK prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, doručena
žadatelova žádost o poskytnutí následujících informací:

1. Zda byly v průběhu roku 2017, resp. v období od 01. 01. 2017 do 20. 12. 2017
prostřednictvím KHS MSK obecně, uloženy pokuty „firmám v jejich lokalitě“.

2. Dále žadatelka požaduje konkretizovat a sdělit: název subjektu, výši uložené pokuty a
z jakého důvodu byla sankce uložena.
Vzhledem ke skutečnosti, že žádost byla formulována příliš obecně, KHS MSK v souladu s § 14 odst.
5 písm. b) zákona č. 106/1999 Sb., vyzval žadatelku k upřesnění své žádosti, a to ve smyslu
konkrétního vymezení lokality, které by se měl předmětný dotaz týkat a dále, aby žadatelka upřesnila
svou žádost v části týkající se: „…z jakého důvodu byla sankce uložena.“ Zda žadatelka požaduje
sdělení důvodu sankce v podobě uvedení konkrétního paragrafu přestupku/správního deliktu/ nebo zda
požaduje sdělení důvodu sankce ve smyslu celého znění výroku v textové podobě. Výzva k upřesnění
žádosti o informace, a to ve lhůtě 30 dnů od doručení výzvy č. j. KHSMS 67561/2017/OV/OPaK ze
dne 02. 01. 2018, byla žadatelce zaslána dne 02. 01. 2018. Vzhledem k tomu, že žadatelka nebyla při
doručování písemnosti zastižena, byla tato u provozovatele poštovních služeb dne 03. 1. 2018 uložena
a po dobu 10 dnů připravena k vyzvednutí. Žadatelka si písemnost v zákonem stanovené lhůtě
nevyzvedla. Písemnost byla dnem 15. 01. 2018 v souladu s ustanovením § 24 odst. 1 zákona č.
500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“), doručena
fikcí.
Vzhledem ke skutečnosti, že žadatelka ve lhůtě 30 dnů ode dne doručení výzvy svou žádost
neupřesnila, bylo rozhodnuto tak, jak je ve výroku uvedeno.
IČ: 71009167
ID datové schránky: w8pai4f
web: www.khsova.cz

Úřední hodiny:
pondělí, středa 8:00 – 17:00

2. strana rozhodnutí Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě č.j. KHSMS

08638/2018/OV/OPaK ze dne 20. 02. 2018.

Poučení:
Proti tomuto rozhodnutí lze podle §16 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. ve spojení s § 83 odst. 1 zákona
č. 500/2004 Sb., podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho doručení, podáním u Krajské hygienické
stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě k Ministerstvu zdravotnictví ČR v Praze hlavnímu hygienikovi ČR do 15 dnů ode dne doručení tohoto usnesení.

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

Rozdělovník:
Počet výtisků vyhotoveného dokumentu: 3
1x adresát, počet listů 1 - doporučeně
1x sekretariát, počet listů - 1
1x spis, počet listů 1
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