


VÁŠ DOPIS ZN.:   
ZE DNE: 14. 10. 2018

SPIS. ZNAČKA:  S-KHSMS 54560/2018/OV/OPaK 
ČÍSLO JEDNACÍ: KHSMS 56237/2018/OV/OPaK 
VYŘIZUJE: Bc. Gabriela Kozáková 

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

DATUM:  23. 10. 2018 

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

Dne 14. 10. 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, 
I  (dále jen „žadatel“), která byla podána 
prostřednictvím e – mailu bez zaručeného elektronického podpisu.  

Žadatel v předmětné žádosti požaduje následující:  

Žadatel požaduje informace, týkající se oznámení o činnosti, spočívající v odstraňování osinkocementových 
odpadních trubek v bytových domech, resp. sdělení, v kolika případech byla tato činnost, a to ještě před 
zahájením samotných prací, KHS MSK stavebními firmami oznámena, přičemž se mělo jednat o počet 
oznámení v roce 2016 a dále o počet oznámení od 01. 01. 2017 doposud. 

V souladu s ustanovením §14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., KHS MSK poskytuje požadované 
informace. 

K výše uvedené žádosti KHS MSK sděluje následující: 

KHS MSK od zaměstnavatelů, tedy stavebních firem, v průběhu roku 2016, obdržela celkem jedno ohlášení 
prací, spočívajících v odstraňování osinkocementových odpadních trubek v bytových domech, při které mohou 
být zaměstnanci exponováni azbestem, a v období od 01. 01. 2017 do dnešního dne, obdržela těchto oznámení 
celkem pět. 

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

                                                                  Krajské hygienické stanice Moravskoslezského  
                                                                 kraje se sídlem v Ostravě 

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje  
se sídlem v Ostravě

NA BĚLIDLE 7, 702 00 OSTRAVA 
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