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VÁŠ DOPIS ZN.:   

ZE DNE:  

 

SPIS. ZNAČKA: S-KHSMS 15631/2017/OV/OPaK 

ČÍSLO JEDNACÍ: KHSMS 16400/2017/OV/OPaK 

VYŘIZUJE: Mgr. Jakub Vraník 

TEL.: 595 138 181 

FAX: 595 138 109 

E-MAIL: jakub.vranik@khsova.cz 

 

DATUM:  30. 3. 2017 

 

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

znění pozdějších předpisů 

 

Dne 27. 3. 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 e-mailu bez elektronického 

podpisu. 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 informace, jaké nedostatky byly zjištěny v rámci 

kontroly ve věci vedené pod sp.zn. S-KHSMS 00003/2017/NJ/HV a jaká byla za ně udělena sankce.  

 

Po posouzení obsahu Vaší žádosti správní orgán poskytuje následující informace:  

 

Provedenou kontrolou ze dne 4. 1. 2017 byly zjištěny následující nedostatky:  

 

- provozovatel potravinářského podniku nepostupoval dle postupů založených na zásadách 

HACCP; 

- v potravinářském podniku byly uloženy suroviny a pokrmy s prošlou dobou použitelnosti; 

- v potravinářském podniku byly skladovány potraviny bez označení data spotřeby; 

- provozovatel potravinářského podniku nezajistil, aby suroviny a všechny složky skladované 

v potravinářském podniku byly uloženy tak, aby byly chráněny před kontaminací. 

 

Za výše uvedené nedostatky byla účastníkovi řízení uložena sankce ve výši 8.000,- Kč.  

         

 

 

         

 

 

 

 

 

 

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje  
se sídlem v Ostravě 

NA BĚLIDLE 7, 702 00 OSTRAVA 

 

 Jaroslav Dembiňák 

ředitel odboru správního 

Krajské hygienické stanice  

Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě 

 Rozdělovník: 

Počet výtisků vyhotoveného dokumentu: 2 

1x adresát, počet listů 1 – email 

1x spis, počet listů 1   

 


