
 
 
 
Krajská hygienická stanice 
Na Bělidle 7 
702 00 Ostrava       Bohumín 17. ledna 2017 
 
 
 
Žádost dle zákona č. 106/1999 Sb. 
K č.j.: KHSMS 01450/2017/OV/OPaK 
 
 
Dobrý den, v návaznosti na Vaší odpověď, kterou jsem obdržel dne 13.1.2017 si dovoluji 
zaslat opětovnou žádost dle zákona č. 106/1999 Sb.  Jedná se o zodpovězení otázky č. 4 ze 
dne 4.1.2017, kterou na základě vaší odpovědi formuluji a rozvádím následovně: 
 
 zda za KHS Karviná šetřící můj podnět pod č.j.:  KHSMS 
31865/2015/KA/HV během státního zdravotního dozoru na parcelách 1854 a 1855 zjistila 
překročení kapacity předzahrádky a to nejen z důvodu absence sanitárního zázemí, ale 
hlavně vzhledem k hlukové zátěži vyplývají z hlasových projevů těchto osob, (v podnětu 
obsahující i fotografie se přímo zmiňuji, že je zde 13 stolů a 16 plastových židlí na ploše 
volejbalového hřiště), 
 zda  po provedeném šetření sdělila provozovateli, že v daném místě 
může provozovat předzahrádku pouze s 5-ti stoly a zároveň bude KHS vyžadovat hlukovou 
studii pro daný počet osob (neptal jsem se, co KHS neřeší od 1.12.2015, ale zajímá mě stav v 
srpnu 2015, tedy do 1.12.2015). 
 
 
Požadované zašlete do mé datové schránky, předem děkuji za vyřízení mé žádosti, s 
pozdravem   
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VÁŠ DOPIS ZN.:   

ZE DNE:  

 

SPIS. ZNAČKA: S-KHSMS 00343/2017/OV/OPaK 

ČÍSLO JEDNACÍ: KHSMS 04258/2017/OV/OPaK 

VYŘIZUJE: Mgr. Jakub Vraník 

TEL.: 595 138 181 

FAX: 595 138 109 

E-MAIL: jakub.vranik@khsova.cz 

 

DATUM:  31. 1. 2017 

 

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

ve znění pozdějších předpisů 

 

Dne 17. 1. 2017 obdržela Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, 

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 veřejné datové sítě do datové schránky, která byla žadateli zřízena dle zákona 

č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších 

předpisů. V souladu s ustanovením § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb. poskytuje Krajská 

hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě požadované informace podle 

uvedeného zákona.  

 

Žadatel se v předmětné žádosti domáhal poskytnutí následujících informací v návaznosti 

na poskytnutou odpověď pod č.j. KHSMS 01450/2017/OV/OPaK ze dne 13. 1. 2017: 

 

1. zda  za KHS Karviná šetřící žadatelův  podnět pod č.j. KHSMS 

31865/2015/KA/HV během státního zdravotního dozoru na parcelách 1854 a 1855 zjistila 

překročení kapacity předzahrádky a to nejen z důvodu absence sanitárního zázemí, ale 

hlavně vzhledem k hlukové zátěži vyplývají z hlasových projevů těchto osob, (v podnětu 

obsahující i fotografie se žadatel přímo zmiňuje, že je zde 13 stolů a 16 plastových židlí na 

ploše volejbalového hřiště), 

 

2. zda  po provedeném šetření sdělila provozovateli, že v daném místě může 

provozovat předzahrádku pouze s 5 stoly a zároveň bude KHS vyžadovat hlukovou studii 

pro daný počet osob (žadatel se neptal, co KHS neřeší od 1. 12. 2015, ale zajímá jej stav 

v srpnu 2015, tedy do 1. 12. 2015). 

 

K otázce č. 1 povinný subjekt sděluje, že překročení kapacity předzahrádky s ohledem k sanitárnímu 

zařízení bylo zjištěno, provozovatel byl na tuto skutečnost upozorněn a sdělil, že toto bude řešit 

přístavbou sanitárního zařízení. V dotazu žadatel uvádí, že na předzahrádce je absence sanitárního 

zázemí, to však není pravda, neboť sanitární zařízení bylo sice poddimenzováno, ale existovalo. Je 

potřeba vzít též v úvahu, že sanitární zařízení pro restauraci a předzahrádku se nepočítají zvlášť, nýbrž 

dohromady pro celý objekt. V letním období, kdy hosté využívají předzahrádku a nesedí uvnitř 

restaurace, se pak předpokládá, že využívají sanitární zařízení restaurace.  
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K otázce č. 2 povinný subjekt uvádí, že provozovateli bylo sděleno, že kapacita stávajícího sanitárního 

zařízení odpovídá cca 5 stolům. Hluková studie nebyla požadována. 

 

 

             

 

 

 

         „otisk razítka“ 

 

 

  prom. práv. Jaroslav Dembiňák, v.r. 

Ředitel odboru správního 

Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje 

se sídlem v Ostravě 
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