(podle zákona

č.

Žádost o poskytnutí informace
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve

znění

pozdějších pfodpisů)

Povinný subjekt:
Krajskáhygienická stanice Ostrava
Na Bělidle 7, 702 00 Ostrava
podatelna@khsova.cz
sekretaria1@khsova.cz

Ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Vás žádám
o zpřístupnění následující informace:
dne 17.5.2017 proběhla kontrola Krajské hygienické stanice z Ostravy
ve Vrbně pod Pradědem • Ludvíkov, hotel Koliba,
kde byla naše škola ZŠ a MŠ Nikolčice na Škole v přírodě.
Žádám o poskytnutí informace:
I.
Byla tato kontrola na něčí popud, na žádost zvenčí, na udání?
2.
Pokud ano, tak kým?
3.
Uveďte prosím dů.vodkontroly, který tato osoba uvedla.
Informaci žádám poskytnout v elektronické podobě a zaslat na níže uvedenou emailovou
adresu.
Za poskytnutí informací předem děkuji.

Žadatelka:

datim1 narození: l
(rvale byten
_
emailová adresa pro

doručení

poskytnutých informací: _

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje
se sídlem v Ostravě

NA BĚLIDLE 7, 702 00 OSTRAVA
VÁŠ DOPIS ZN.:
ZE DNE:

13. 01. 2018

SPIS. ZNAČKA:
S-KHSMS 02197/2018/OV/OPaK
ČÍSLO JEDNACÍ: KHSMS 04017/2018/OV/OPaK
VYŘIZUJE:
Bc. Gabriela Kozáková
TEL.:
E-MAIL:

595 138 182
gabriela.kozakova@khsova.cz

DATUM:

24. 01. 2018

Bc. Hana Pokorná
Žabčice 198
664 63 Žabčice

Poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů
Dne 18. 12. 2017 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
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.), žádost fyzické osoby
Bc. Hany Pokorné, nar. 18. 12. 1960, Žabčice 198, 664 63 Žabčice (dále jen „žadatelka“), která byla podána
prostřednictvím e- mailu bez elektronického podpisu. V souladu s ustanovením §14 odst. 5 písm. d) zákona č.
106/1999 Sb. poskytuje KHS MSK požadované informace.
Žadatelka v předmětné žádosti požaduje následující:
- informace ke kontrole, která proběhla v rámci státního zdravotního dozoru dne 17. 05. 2017 v hotelu Koliba,
Vrbno pod Pradědem – Ludvíkov a to: zda byla provedena na základě podnětu, popř. které konkrétní osoby a
z jakého důvodu.
K výše uvedené žádosti správní orgán sděluje následující informace:
KHS MSK provedla dne 17. 05. 2017 státní zdravotní dozor ve škole v přírodě, konkrétně v rekreačním
středisku Koliba, Ludvíkov 112, 793 26 Vrbno pod Pradědem, kterou pořádala Základní škola a Mateřská škola
Nikolčice, příspěvková organizace, se sídlem Nikolčice 79, 691 71 Nikolčice, IČ 70838046, v termínu od
14. 05. do 19. 05. 2017. Konání této školy v přírodě bylo KHS MSK ohlášeno dne 03. 04. 2017.
Státní zdravotní dozor byl proveden na základě pravidelné kontrolní činnosti pro rok 2017. O této kontrole byl
dne 17. 05. 2017 pořízen protokol č. j. KHSMS 24781/2017/HDM/BR. KHS MSK v této souvislosti dále uvádí,
že v rámci kontroly nebyly shledány žádné hygienické nedostatky.
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Jaroslav Dembiňák v. r.
ředitel odboru správního
Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje
se sídlem v Ostravě

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

