
 

 
   
 Krajská hygienická stanice 

Moravskoslezského kraje se sídlem v 
Ostravě 

  
 datovou schránkou  
  
  
Vaše zn.: -  
  
  
 V Opavě dne 20. 9. 2019 
  

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

Vážení, 
 
podávám tímto Vašemu správnímu orgánu jakožto povinnému subjektu podle zákona č. 
106/1999 Sb. následující žádost o informace: 
 
1. Žádám o poskytnutí kopie protokolů o kontrole pracoviště společnosti BEST OSTRAVA 
s.r.o., IČO: 26809117, se sídlem Nádražní 3222/138d, Ostrava prováděnou Vaším správním 
orgánem v rámci státního zdravotního dozoru dne 17.7.2019 a dne 21.8.2019. Protokoly žádám 
poslat v anonymizované podobě, tj. s anonymizovanými údaji osob). 
 
2. Žádám o poskytnutí kopie protokolu o kontrole pracoviště společnosti Dekoline, s.r.o., IČO: 
64088839, se sídlem Nádražní 3136/138a, Ostrava prováděnou Vaším správním orgánem 
v rámci státního zdravotního dozoru dne 17.7.2019 a dne 21.8.2019. Protokoly žádám poslat 
v anonymizované podobě, tj. s anonymizovanými údaji osob). 
 
Požadované informace žádám zaslat do datové schránky advokáta
 
Děkuji za informace a jsem s pozdravem 
 
 



VÁŠ DOPIS ZN.:   
ZE DNE: 23. 09. 2019 

SPIS. ZNAČKA:  S-KHSMS 50262/2019/OV/OPaK 
ČÍSLO JEDNACÍ: KHSMS 51201/2019/OV/OPaK 
VYŘIZUJE: Bc. Gabriela Kozáková 
TEL.: 595 138 182 
E-MAIL: gabriela.kozakova@khsova.cz 

DATUM:  26. 09. 2019 

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

Dne 23. 09. 2019 obdržela Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě (dále jen 
„správní orgán“), 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 
podnikající  

 (dále jen „žadatel“). 

Žadatel v předmětné žádosti požaduje následující:  

Kopie protokolu o kontrole pracoviště společnosti BEST OSTRAVA s.r.o., IČ 26809117, správním orgánem 
provedenou dne 17. 07. 2019 a dne 21. 08. 2019, a dále kopie protokolu o kontrole pracoviště společnosti 
Dekoline s.r.o., správním orgánem provedenou dne 17. 07. 2019 a dne 21. 08. 2019.  

V souladu s ustanovením § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., správní orgán žadateli poskytuje 
požadované informace, resp. protokoly o kontrole: č. j. KHSMS 37960/2019/OV/HP, KHSMS 
44458/2019/OV/HP, KHSMS 38244/2019/OV/HP a KHSMS 44450/2019/OV/HP, které jsou žadateli zasílány 
současně s tímto sdělením.

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 Rozdělovník: 

Počet výtisků vyhotoveného dokumentu: 2 
1x adresát, počet listů/počet příloh1/4- DS  
1x KHS, OPaK, počet listů 1 


