
Krajské hygienické stanici Moravskoslezského kraje 

DO DATOVÉ SCHRÁNKY 

Praha 8. října 2018 

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. 

Vážení, 

v zastoupení si Vás na 
základě zákona o svobodném přístupu k informacím dovoluji požádat o poskytnutí přehledu všech 
řízení, které byly vedeny Vaší hygienickou stanicí v letech 2014 až 2018, pokud jejich předmětem bylo 
spáchání deliktu (přestupku} z důvodu porušení povinnosti podle§ 40 písm. d} zákona 
č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění 
pozdějš ích předpisů. U každého říze ní, prosím uveďte Vaše č.j./sp . zn., označení osoby, proti které 
bylo řízení vedeno (jméno, příjmení nebo název} a stručný popis výsledku, s jakým řízení skončilo. 
Vyžádané informace, prosím, zašlet e v elektronické podobě do mé datové schránky. Za poskytnutí 
informací dopředu děkuji. 

S pozdravem 

Příloha 

Plná moc 



VÁŠ DOPIS ZN.:   
ZE DNE: 08. 10. 2018

SPIS. ZNAČKA:  S-KHSMS 53408/2018/OV/OPaK 
ČÍSLO JEDNACÍ: KHSMS 55524/2018/OV/OPaK 
VYŘIZUJE: Bc. Gabriela Kozáková 

TEL.: 595 138 182 
E-MAIL: gabriela.kozakova@khsova.cz 

DATUM:  19. 10. 2018 

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

Dne 08. 10. 2018 obdržela Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě (dále také 
„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, 

 
 (dále jen „žadatel“), která byla 

podána prostřednictvím datové schránky.  

Žadatel v předmětné žádosti požaduje následující informace:  

Přehled správních řízení vedených KHS MSK v letech 2014 až 2018, a to v souvislosti s porušením povinnosti 
stanovené § 40 písm. d) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), přičemž u každého z nich žádá 
uvedení čísla jednacího a spisové značky, dále označení osoby proti které bylo řízení vedeno a dále stručný 
popis výsledku, s jakým bylo správní řízení ukončeno. 

K výše uvedené žádosti správní orgán sděluje následující informace: 

KHS MSK, jako kontrolním orgánem, nebylo v letech 2014 až 2018, zjištěno žádné porušení povinnosti 
vyplývající z ustanovení § 40 odst. d) zákona č. 258/2000 Sb. V této souvislosti tedy nedošlo ke spáchání 
správního deliktu či přestupku, pro který by KHS MSK ve výše uvedeném období musela vést správní řízení. 

                                                                                                 Mgr. Zuzana Babišová v. r.   
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