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Krajská hygienická stanice
Moravskoslezského kraje
Na Bělidle 7
702 00 Ostrava

Frenštát p. Radhoštěm, 20.3.2018

ŽADATEL:
-

Žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

Dobrý den,
dovoluji si se na Vás touto cestou obrátit s žádostí o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999
Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění (dále jen „zákon“).
Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje patří mezi subjekty, jež mají povinnost
poskytovat informace podle § 2 zákona a zároveň není dán žádný z důvodů stanovených zákonem
nebo jiným právním předpisem, který by zakládal možnost či povinnost žádost o poskytnutí níže
uvedených informací odmítnout.
S ohledem na shora uvedené skutečnosti jsou splněny všechny zákonem požadované podmínky a
dovoluji si tímto Krajskou hygienickou stanici Moravskoslezského kraje požádat o poskytnutí
odpovědí na následující níže uvedené dotazy a informace s nimi související.
Dotazy směřují pouze obecně k Vaším vnitřním postupům a předpisům, nikoliv ke konkrétnímu
rozhodnutí či spisu:
1.) S ohledem na veškeré relevantní právní předpisy a Vaše historické i aktuální vnitřní
směrnice, řády a plány týkající se archivace či skartace dokumentů, bylo by Územní
rozhodnutí Městského národního výboru ve Frýdku – Místku o zřízení ochranného
hygienického pásma z roku 1972 zaslané tehdy Okresní hygienické stanici
Frýdek – Místek, při dodržení všech postupů a pravidel v současnosti archivováno
s ohledem na stáří a obsahovou významnost takového dokumentu? Pokud ano, pak u
kterého subjektu.
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2.) V jakém stavu při dodržení všech Vašich postupů a pravidel by byl v současnosti celý spis
jehož součástí by bylo výše v bodě 1.) uvedené územní rozhodnutí (tj. podklady pro toto
rozhodnutí, příp. odvolání či jiná vyjádření atd.). Byly by tyto ostatní související listiny
v současné době archivovány nebo již skartovány?
3.) V souvislosti s body 1.) a 2.) prosím o odkazy na relevantní spisové a skartační plány/řády
Vašeho úřadu, pokud jsou zveřejněny způsobem umožňující dálkový přístup, popř. o
zaslání v jiné formě, spolu s informací, jaké konkrétní body (ustanovení) těchto předpisů
byly a jsou pro správný postup ve vylíčené věci podstatné (tzn. zejm. pod jaké označení lze
předmětné v bodě 1.) uvedené územní rozhodnutí podřadit, spolu s uvedením skartačního
znaku a skartační lhůty).

Tímto Vás zdvořile žádám o poskytnutí výše uvedených informací, podkladů a dokumentů a v
případě, že dotazované skutečnosti nebudou z těchto podkladů jasně vyplývat, též o poskytnutí
odpovědí na výše uvedené dotazy.
Náklady spojené s poskytnutím požadovaných informací jsem připraven v souladu s ustanovením
§ 17 zákona uhradit.
Výše požadované informace zašlete prosím do datové schránky advokáta, ID datové schránky je:

S pozdravem

_____________________________________
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Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje
se sídlem v Ostravě
NA BĚLIDLE 7, 702 00 OSTRAVA
VÁŠ DOPIS ZN.:
ZE DNE:
SPIS. ZNAČKA:
ČÍSLO JEDNACÍ:
VYŘIZUJE:
TEL.:
E-MAIL:

S-KHSMS 15166/2018/OV/ OPaK
KHSMS 15773/2018/OV/OPaK
Ing. Rýparová, Mgr. Vraník
595 138 181
jakub.vranik@khsova.cz

DATUM:

26. 3. 2018

Poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve
znění pozdějších předpisů
Dne 20. 3. 2017 obdržela Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě,
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
(dále jen
„žadatel“), která byla podána prostřednictvím veřejné datové sítě. V souladu s ustanovením § 14
odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb. poskytuje Krajská hygienická stanice Moravskoslezského
kraje se sídlem v Ostravě (dále jen „správní orgán“) požadované informace podle uvedeného zákona.
Žadatel se v předmětné žádosti domáhal poskytnutí následujících informací:
1) S ohledem na veškeré relevantní právní předpisy a Vaše historické i aktuální vnitřní směrnice,
řády a plány týkající se archivace či skartace dokumentů, bylo by Územní rozhodnutí
Městského národního výboru ve Frýdku – Místku o zřízení ochranného hygienického pásma z
roku 1972 zaslané tehdy Okresní hygienické stanici Frýdek – Místek, při dodržení všech
postupů a pravidel v současnosti archivováno s ohledem na stáří a obsahovou významnost
takového dokumentu? Pokud ano, pak u kterého subjektu.
2) V jakém stavu při dodržení všech Vašich postupů a pravidel by byl v současnosti celý spis
jehož součástí by bylo výše v bodě 1.) uvedené územní rozhodnutí (tj. podklady pro toto
rozhodnutí, příp. odvolání či jiná vyjádření atd.). Byly by tyto ostatní související listiny v
současné době archivovány nebo již skartovány?
3) V souvislosti s body 1.) a 2.) prosím o odkazy na relevantní spisové a skartační plány/řády
Vašeho úřadu, pokud jsou zveřejněny způsobem umožňující dálkový přístup, popř. o zaslání v
jiné formě, spolu s informací, jaké konkrétní body (ustanovení) těchto předpisů byly a jsou pro
správný postup ve vylíčené věci podstatné (tzn. zejm. pod jaké označení lze předmětné v bodě
1.) uvedené územní rozhodnutí podřadit, spolu s uvedením skartačního znaku a skartační
lhůty).
K dotazu č. 1) správní orgán sděluje, že Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se
sídlem v Ostravě předmětný dokument nearchivuje. Povinnost archivace takového dokumentu by
případně vyplývala úřadu, který jej vydal, tj. MNV ve Frýdku-Místku, resp. jeho nástupnickému
úřadu, a to minimálně po dobu jeho platnosti.
K dotazu č. 2) správní orgán sděluje, že o další archivaci podkladů nebo celého spisu, jehož
rozhodným dokumentem by bylo stanovisko nebo rozhodnutí hygienické stanice (nad dobu nutnou
k uložení ve spisovnách hygienické stanice) rozhodují pracovníci příslušného archivu města.

IČ: 71009167
ID datové schránky: w8pai4f
web: www.khsova.cz

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

Dotaz č. 3) byl vyřízen samostatným dokumentem.

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

IČ: 71009167
ID datové schránky: w8pai4f
web: www.khsova.cz

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

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

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje
se sídlem v Ostravě
NA BĚLIDLE 7, 702 00 OSTRAVA
VÁŠ DOPIS ZN.:
ZE DNE:
SPIS. ZNAČKA:
ČÍSLO JEDNACÍ:
VYŘIZUJE:
TEL.:
E-MAIL:

S-KHSMS 15166/2018/OV/ OPaK
KHSMS 15833/2018/OV/OPaK
Mgr. Jakub Vraník
595 138 181
jakub.vranik@khsova.cz

DATUM:

26. 3. 2018

ROZHODNUTÍ
Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, 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
zákona č. 106/1999 Sb. o žádosti fyzické osoby
(dále jen „žadatel“), takto:
Podle ustanovení § 15 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. se žádost o poskytnutí informací ze dne 20. 3.
2018:
3) V souvislosti s body 1.) a 2.) prosím o odkazy na relevantní spisové a skartační plány/řády
Vašeho úřadu, pokud jsou zveřejněny způsobem umožňující dálkový přístup, popř. o zaslání v
jiné formě, spolu s informací, jaké konkrétní body (ustanovení) těchto předpisů byly a jsou pro
správný postup ve vylíčené věci podstatné (tzn. zejm. pod jaké označení lze předmětné v bodě
1.) uvedené územní rozhodnutí podřadit, spolu s uvedením skartačního znaku a skartační
lhůty).
odmítá.
Odůvodnění:
Dne 20. 3. 2018 byla na Krajskou hygienickou stanici Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě
(dále jen „správní orgán“) doručena žadatelova žádost o poskytnutí výše uvedené informace učiněná
prostřednictvím veřejné datové sítě. Žadatel se v předmětné žádosti domáhal poskytnutí následujících
informací:
1) S ohledem na veškeré relevantní právní předpisy a Vaše historické i aktuální vnitřní směrnice,
řády a plány týkající se archivace či skartace dokumentů, bylo by Územní rozhodnutí Městského
národního výboru ve Frýdku – Místku o zřízení ochranného hygienického pásma z roku 1972
zaslané tehdy Okresní hygienické stanici Frýdek – Místek, při dodržení všech postupů a pravidel v
současnosti archivováno s ohledem na stáří a obsahovou významnost takového dokumentu? Pokud
ano, pak u kterého subjektu.
2) V jakém stavu při dodržení všech Vašich postupů a pravidel by byl v současnosti celý spis jehož
součástí by bylo výše v bodě 1.) uvedené územní rozhodnutí (tj. podklady pro toto rozhodnutí,
příp. odvolání či jiná vyjádření atd.). Byly by tyto ostatní související listiny v současné době
archivovány nebo již skartovány?
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Úřední hodiny:
pondělí, středa 8:00 – 17:00

3) V souvislosti s body 1.) a 2.) prosím o odkazy na relevantní spisové a skartační plány/řády Vašeho
úřadu, pokud jsou zveřejněny způsobem umožňující dálkový přístup, popř. o zaslání v jiné formě,
spolu s informací, jaké konkrétní body (ustanovení) těchto předpisů byly a jsou pro správný
postup ve vylíčené věci podstatné (tzn. zejm. pod jaké označení lze předmětné v bodě 1.) uvedené
územní rozhodnutí podřadit, spolu s uvedením skartačního znaku a skartační lhůty).
Odpověď k dotazům č. 1) a č. 2) poskytuje správní orgán v samostatném dokumentu.
Po posouzení obsahu dotazu č. 3) správní orgán sděluje, že vzhledem k tomu, že požadované údaje
(skartační plán pro rok 1972) nemá k dispozici, nejedná se tedy o informaci ve smyslu § 3 odst. 3
zákona č. 106/1999 Sb.
Na základě výše uvedeného bylo proto rozhodnuto, jak je ve výroku uvedeno.
Poučení o odvolání:
Podle § 16 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. ve spojení s ustanovením § 83 odst. 1 zákona č. 500/2004
Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, se lze proti tomuto rozhodnutí odvolat do 15 dnů ode
dne jeho doručení k Ministerstvu zdravotnictví ČR v Praze – hlavnímu hygienikovi ČR podáním u
Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě.

MUDr. Helena Šebáková, v.r.
vedoucí služebního úřadu
ředitelka Krajské hygienické stanice
Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě
Rozdělovník:
Počet výtisků vyhotoveného dokumentu: 3
1x adresát, počet listů 1 – DS
1x sekretariát
1x spis, počet listů 1

IČ: 71009167
ID datové schránky: w8pai4f
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Úřední hodiny:
pondělí, středa 8:00 – 17:00

