
Bc. Pavlína Glacová 
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Předmět: Žádost o informace o ubytovnách 
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srdečně zdravím a ráda bych Vás požádala o informace ( dle z.č. l 06/1999 Sb.) týkajících se ubytoven. Data 
by na vaší KHS měla být evidována vzhledem k povinnosti Provozních řádů ubytovacích zařízení, 
eventuálně kontrolám. Je potřebné specifikovat, že dotaz je směřovaný pouze na ubytovny pro sociálně 
slabé (tzn. nikoli ubytovací zařízení sloužící cestovnímu ruchu - hotely, ani studentské koleje apod.). 

Otázky: 

- Kolik je ve vašem kraji ubytoven pro sociálně slabé (tj. počet)? 

U těchto ubytoven dále: 

- Jaká je jejich kapacita? 

- Jaká je jejich obsazenost? 

- O jaký jde typ vlastnictví? (soukromý či obecní) 

V případě potřeby je nápomocný i odhad. U všeho prosím o uvedení sledovaného období. 

Ideálně Vás tedy žádám o seznam těchto ubytoven s uvedenými specifiky a případně dalšími o nich 
sledovanými informacemi. 

S těmito daty bude následně pracováno ve výzkumné studii, výstupem pak bude aktuální Zpráva o 
vyloučení z bydlení. 

Děkuji Vám za cennou spolupráci, 

s pozdravem, 
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- za Platformu pro sociální bydlení, z.s. 
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VÁŠ DOPIS ZN.:   
ZE DNE: 13. 08. 2018 

SPIS. ZNAČKA:  S-KHSMS 42764/2018/OV/OPaK 
ČÍSLO JEDNACÍ: KHSMS 46206/2018/OV/OPaK 
VYŘIZUJE: Bc. Gabriela Kozáková 
TEL.: 595 138 182 
E-MAIL: gabriela.kozakova@khsova.cz 

DATUM:  31. 08. 2018 

Sdělení k žádosti o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů 

Dne 13. 08. 2018 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 

, bez uvedení povinných náležitostí ve smyslu ustanovení § 14 odst. 2 věty druhé zákona 
č. 106/1999 Sb. (dále jen „žadatelka“), která byla podána prostřednictvím e – mailu bez elektronického podpisu.  

Obsahem podání byla žádost o poskytnutí informací pro účely výzkumné studie, kdy žadatelka požadovala 
informace týkající se ubytoven určených pro sociálně slabé občany v Moravskoslezském kraji, kdy požadovala 
jejich počet, dále jaká je jejich kapacita, jejich obsazenost a o jaký typ vlastnictví k nemovitosti se jedná, a to 
včetně uvedení určitého sledovaného období.  Nakonec žadatelka požadovala poskytnutí jejich seznamu. 

Dne 14. 08. 2018 žadatelka KHS MSK vyrozuměla, že žádost o výše uvedené informace stahuje a považuje ji za 
vyřízenou.  

Na základě výše uvedených skutečností KHS MSK žadatelku vyrozumívá, že její žádost byla odložena.

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje  
se sídlem v Ostravě

NA BĚLIDLE 7, 702 00 OSTRAVA 

 
 

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

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

Mgr. Zuzana Babišová v. r. 
vedoucí oddělení právního a kontrolního 

Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se 
sídlem v Ostravě 
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