Žádost o poskytnutí informací
Žadatel:

Povinný subjekt:

Obce v datech, s.r.o.

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje

Praha - Karlín, Šaldova 219/1, PSČ 186 00

se sídlem v Ostravě

IČO: 05755875

Na Bělidle 7, 702 00, Ostrava

E-mail: info@obcevdatech.cz

IČO: 71009167

Telefon: 777977323

Dobrý den,
ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, vás tímto žádám o poskytnutí
následujících informací:
Aktuální seznam všech veřejných umělých koupališť (platný k 31.12.2017) ve vašem kraji obsahující
informace o názvu zařízení, adrese, provozovateli a počtu bazénů v rozlišení na kryté/nekryté a typ
bazénu (plavecký/koupelový/rehabilitační).
Informace žádám poskytnout v elektronické formě a zaslat na výše uvedenou e-mailovou adresu.
Za jejich poskytnutí předem děkuji.

V Praze, dne 10.1.2018
Ing. Jan Havránek, Ph.D., jednatel společnosti

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

10. 01. 2018

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

S-KHSMS 01681/2018/OV/OPaK
KHSMS 16156/2018/OV/OPaK
Bc. Gabriela Kozáková
595 138 182
gabriela.kozakova@khsova.cz

DATUM:

27. 03. 2018

Obce v datech s. r. o.
Šaldova 219/1
186 00 Praha-Karlín

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 § 17 odst. 5 věta druhá zákona č. 106/1999 Sb., o žádosti právnické osoby Obce
v datech s. r. o., Šaldova 219/1, Karlín, 186 00 Praha 8, (dále jen „žadatel“) takto:
Podle ustanovení § 17 odst. 5 věta druhá zákona č. 106/1999 Sb., se žádost o poskytnutí informací
týkající se seznamu všech umělých veřejných koupališť v Moravskoslezském kraji, který je aktuální
k 31. 12. 2017. Dále pak jejich název, provozovatel a počet, současně s rozlišením na kryté, nekryté a
jejich typ, tzn. plavecký, koupelový nebo rehabilitační, ze dne 10. 01. 2018
o d k l á d á.
Odůvodnění:
Dne 10. 01. 2018 byla KHS MSK prostřednictvím e-mailu bez elektronického podpisu doručena
žadatelova žádost o poskytnutí následujících informací:


seznam všech umělých veřejných koupališť v Moravskoslezském kraji, který je aktuální k 31.
12. 2017. Dále pak jejich název, provozovatel a počet, současně s rozlišení na kryté, nekryté a
jejich typ, tzn. plavecký, koupelový nebo rehabilitační.

Vzhledem k tomu, že informace jsou různorodého charakteru a nejsou k dispozici na jednom místě,
bude tyto nutné vybrat, setřídit a zpracovat do jednotné formy. Shromáždění požadovaných informací
bude představovat časově náročnou činnost, která se vymyká běžnému poskytování informací
povinným subjektem. Z tohoto důvodu bylo v souladu s § 17 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., dne
24. 01. 2018 žadateli zasláno sdělení k úhradě nákladů za poskytování informací, č. j. KHSMS
04180/2018/OV/OPaK, kterým byly náklady spojené s vyhledáváním vyčísleny na 2.000,- Kč,
a žadatel byl vyzván k jejich uhrazení. Sdělení k úhradě nákladů bylo žadateli doručeno dne 24. 01.
2018 současně s poučením, že pokud do 60 dnů ode dne doručení oznámení úhradu nezaplatí, povinný
subjekt žádost odloží.
Lhůta pro zaplacení požadované úhrady uplynula dne 26. 03. 2018. Povinnému subjektu tedy nezbývá,
než postupovat podle § 17 odst. 5 věta druhá zákona č. 106/1999 Sb. a žádost odložit.
Na základě výše uvedeného bylo proto rozhodnuto, jak je ve výroku uvedeno.
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Poučení:
Proti tomuto rozhodnutí se nelze odvolat.

Mgr. Zuzana Babišová v. r.
vedoucí oddělení právního a kontrolního
Krajské hygienické stanice Moravskoslezského
kraje se sídlem v Ostravě

Rozdělovník:
Počet výtisků vyhotoveného dokumentu: 2
1x adresát, počet listů 1 – email
1x spis, počet listů 1
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