
žádost o poskytnutí informací - vodní nádrže

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě

Na Bělidle 7, 702 00 Ostrava

podatelna@khsova.cz(mailto:podatelna@khsova.cz)

 -----------------------------------------

V Novém Jičíně dne 23.8.2020

 

Věc: Žádost o poskytnutí informace dle zák. č. 123/1998 Sb., o právu na
informace o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů

 ---------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------

 

Na základě § 3 odst. 1 zákona č. 123/1998 Sb., o právu na informace o
životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

 

žádám o tyto informace:

 

Podkladová data [výsledky] rozborů jednotlivých měřených ukazatelů při
rozboru vody z následujících vodních nádrží prováděných dne 30.7.2020 a
13.8.2020 [viz prováděná měření toho dne obecně sdělená pomocí tzv.
„smajlíků“ na http://www.khsova.cz/obcanum/kvalita-vody
(http://www.khsova.cz/obcanum/kvalita-vody)]

 

na:

 

VN Údolí mladých - Bílovec

VN Čerťák - Nový Jičín

VN Kacabaja - Hodslavice                                                    
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VN Větřkovice – Kopřivnice

 

Ve smyslu § 6 zákona, sděluji, že žádám o poskytnutí informace v
elektronické podobě a to zasláním na uvedenou elektronickou adresu pro
doručování.

 

Ve smyslu § 19 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, sděluji
doručovací elektronickou adresu: 

 

Děkuji předem za poskytnutí informace.

 



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

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

 
    

 

VÁŠ DOPIS ZN.:   
ZE DNE: 23.8.2020 
 
SPIS. ZNAČKA:  S-KHSMS 44664/2020/OV/OPaK 
ČÍSLO JEDNACÍ: KHSMS 45975/2020/OV/OPaK 
VYŘIZUJE:  
TEL.: 595 138 182 
E-MAIL:  
 
DATUM:    
 
 
Žadatel:   
 
De 23.8.2020 byla na Krajskou hygienickou stanici Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě (dále jen 
„správní orgán“) doručena Vaše žádost o poskytnutí informace učiněná v elektronické podobě bez zaručeného 
elektronického podpisu. Obsahem byla žádost o poskytnutí následujících informací: 
 

- Podkladová data [výsledky] rozborů jednotlivých měřených ukazatelů při rozboru vody z následujících 
vodních nádrží prováděných dne 30.7.2020 a 13.8.2020 [viz prováděná měření toho dne obecně sdělená 
pomocí tzv. „smajlíků“ na http://www.khsova.cz/obcanum/kvalita-vody] na:  
 

VN Údolí mladých - Bílovec 
VN Čerťák – Nový Jičín 
VN Kacabaja - Hodslavice  
VN Větřkovice – Kopřivnice 
 
K Vaší žádosti se vztahují rozbory z registru IS PiVo, resp. hodnocení, která se umisťují na stránky KHS 
každý čtvrtek a hodnotí se pomocí tzv. „smajlíků“ jsou vztažena z požadovaných dat na odběr určený 
monitorovacím kalendářem (tj. odběry ze  dne 27.7.2020 a 10.8.2020). 
 
Po posouzení obsahu Vaší žádosti správní orgán poskytuje předmětnou informaci uvedenou jako přílohu č. 1, 
která je nedílnou součásti tohoto sdělení.  
 
Vzhledem k Vaší výslovné žádosti o zaslání informací na elektronickou adresu pro doručování: 

, tímto správní orgán poskytuje informace v elektronické podobě. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
vedoucí oddělení právního a kontrolního  

Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se 
sídlem v Ostravě 

 Rozdělovník: 
Počet výtisků vyhotoveného dokumentu: 1 
1x adresát, 1 list +1/8 – e-mail  
 
 
 

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje  
se sídlem v Ostravě 

NA BĚLIDLE 7, 702 00 OSTRAVA 
 


