


 IČ: 71009167 

ID datové schránky: w8pai4f 

web: www.khsova.cz 

 Úřední hodiny: 

pondělí, středa 8:00 – 17:00 

 

 

 

VÁŠ DOPIS ZN.:   

ZE DNE: 13 6. 2018 

 

SPIS. ZNAČKA:  S-KHSMS 31886/2018/OV/OPaK 

ČÍSLO JEDNACÍ: KHSMS 32697/2018/OV/OPaK 

VYŘIZUJE: Mgr. Jakub Vraník 

TEL.: 595 138 181 

E-MAIL: jakub.vranik@khsova.cz 

 

DATUM:  20. 6. 2018 

  
Výzva k upřesnění žádosti o informace 

 

Dne 14. 6. 2018 obdržela Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě 

(dále též „správní orgán“), jako povinný subjekt ve smyslu 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.  

 

Žadatel se v předmětné žádosti mimo jiné domáhal poskytnutí následujících informací:  

1. je správné bez oplachu dokola točit do kelímku různé nebo stejné nápoje třeba 7 hodin? 

Voda na stáncích není a jaká má být správně včetně rozborů? 

2. je správné půjčovat si kelímky mezi sebou, aby nemusel platit 50 Kč za obal? 

3. je povinen organizátor uživatelům občanům a podnikatelům vydat přesné pokyny a 

jaké? 

4. jaké jsou podmínky pro sběr kelímků na akcích do budoucna? 

5. vše, co je s touto problematikou spojeno? 

6. Podnikatel žádal Vaši stanici o schválení tohoto na této akci a má zpracovaný postup 

při tomto koloběhu obalu pro 20 000 lidí na této akci?  

7. Řešil toto někdo z města na Vaší organizaci? 

 

Vzhledem k tomu, že žádost o informaci je formulována příliš obecně, správní orgán podle ustanovení 

§ 14 odst. 5 písm. b) zákona č. 106/1999 Sb.  

 

v y z ý v á 

 

žadatele k tomu, aby svou žádost upřesnil - konkrétně specifikoval, co rozumí pod dotazem č. 5 - vše, 

co je s touto problematikou spojeno? 

 

 

 

 

 

 

 

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje  
se sídlem v Ostravě 

NA BĚLIDLE 7, 702 00 OSTRAVA 
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Poučení:  

Pokud žadatel do 30 dnů od doručení výzvy žádost v požadovaném směru neupřesní, správní orgán 

v souladu s ustanovením § 14 odst. 5 písm. b) zákona č. 106/1999 Sb. žádost odmítne.  

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozdělovník: 

Počet výtisků vyhotoveného dokumentu: 2 

1x adresát, počet listů 1 – e-mail 

1x spis, počet listů 1   
 

 Mgr. Zuzana Babišová, v.r. 

vedoucí oddělení právního a kontrolního 

Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje  

se sídlem v Ostravě 
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VÁŠ DOPIS ZN.:   

ZE DNE:  

 

SPIS. ZNAČKA: S-KHSMS 31886/2018/OV/ OPaK 

ČÍSLO JEDNACÍ: KHSMS 34489/2018/OV/OPaK 

VYŘIZUJE: Mgr. Jakub Vraník 

TEL.: 595 138 181 

E-MAIL: jakub.vranik@khsova.cz 

 

DATUM:  24. 7. 2018 

 

R O Z H O D N U T Í 

 

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.“), rozhodla v souladu s ustanovením § 15 odst. 1 

zákona č. 106/1999 Sb. o žádosti fyzické osoby  

 (dále jen „žadatel“), takto: 

 

Podle ustanovení § 15 odst. 1 ve spojení s ustanovením § 14 odst. 5 písm. b) zákona č. 106/1999 Sb., 

se žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb. ze dne 14. 6. 2018:  

 

o d m í t á . 

 

 

Odůvodnění: 

 

Dne 14. 6. 2018 byla na Krajskou hygienickou stanici Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě 

(dále jen „správní orgán“) doručena žadatelova žádost o poskytnutí výše uvedené informace učiněná 

prostřednictvím e-mailu bez elektronického podpisu. Žadatel se v předmětné žádosti domáhal 

poskytnutí následujících informací: 

 

1. je správné bez oplachu dokola točit do kelímku různé nebo stejné nápoje třeba 7 hodin? Voda 

na stáncích není a jaká má být správně včetně rozborů? 

2. půjčovat si kelímky mezi sebou, aby nemusel platit 50 Kč za obal? 

3. je povinen organizátor uživatelům občanům a podnikatelům vydat přesné pokyny a jaké? 

4. jaké jsou podmínky pro sběr kelímků na akcích do budoucna? 

5. vše, co je s touto problematikou spojeno? 

6. Podnikatel žádal Vaši stanici o schválení tohoto na této akci a má zpracovaný postup při tomto 

koloběhu obalu pro 20 000 lidí na této akci?  

7. Řešil toto někdo z města na Vaší organizaci? 

 

Vzhledem ke skutečnosti, že žádost byla formulována příliš obecně, správní orgán v souladu 

s § 14 odst. 5 písm. b) zákona č. 106/1999 Sb., vyzval žadatele k upřesnění své žádosti, a to ve smyslu 

konkrétní specifikace, co rozumí pod dotazem č. 5 – „vše, co je s touto problematikou spojeno?“ 

 

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje  
se sídlem v Ostravě 

NA BĚLIDLE 7, 702 00 OSTRAVA 

 

 

 

 

 



2. strana rozhodnutí Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě č.j. KHSMS 

34489/2018/OV/OPaK ze dne 24. 7. 2018. 
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Výzva k upřesnění žádosti o informace byla pod č.j. KHSMS 32697/2018/OV/OPaK žadateli odeslána 

prostřednictvím e-mailu dne 20. 6. 2018. 

 

S ohledem na skutečnost, že žadatel ve lhůtě 30 dnů ode dne doručení výše uvedené výzvy svou 

žádost neupřesnil, bylo rozhodnuto tak, jak je ve výroku uvedeno. 

 

Na základě výše uvedeného bylo proto rozhodnuto, jak je ve výroku uvedeno.  

 

 

Poučení o odvolání: 

Podle § 16 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. ve spojení s ustanovením § 83 odst. 1 zákona č. 500/2004 

Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, se lze proti tomuto rozhodnutí odvolat do 15 dnů ode 

dne jeho doručení k Ministerstvu zdravotnictví ČR v Praze – hlavnímu hygienikovi ČR podáním u 

Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě. 

 

 

 

 

 

  

 

Rozdělovník: 

Počet výtisků vyhotoveného dokumentu: 3 

1x adresát, počet listů 1 – e-mail 

1x sekretariát, počet listů 1 

1x spis, počet listů 1   

 

 MUDr. Helena Šebáková, v.r. 

vedoucí služebního úřadu 

ředitelka Krajské hygienické stanice 

Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě 

 


