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25. října 2018 14:04 
Krajská hygienická stanice 
ŽI k šesti hlášením 

Krajská hygienická stanice MS kraje 
Na Bělidle 724/7 
Ostrava 
Vážení, 
došel mi Váš list č.j. KHSMS 56237/2018/0V/OPaK ze 23.10.2016, že Vám od 1.1.2016 dodnes došlo celkem šest hlášení 
zaměstnavatelů o odstraňování osinkocementových odpadních trub v domech, za což děkuji. 
V rámci práva na informace dle zákona č. I 06/1999 Sb. žádám sdělit názvy, případně IČ, těchto zaměstnavatelů. a data 
jejich hlášení. 
Za poskytnutí informace e-mailem děku'i. 
Napsal 14.10.2018 
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VÁŠ DOPIS ZN.:   
ZE DNE: 25. 10. 2018

SPIS. ZNAČKA:  S-KHSMS 56913/2018/OV/OPaK 
ČÍSLO JEDNACÍ: KHSMS 57532/2018/OV/OPaK 
VYŘIZUJE: Bc. Gabriela Kozáková 

TEL.: 595 138 182 
E-MAIL: gabriela.kozakova@khsova.cz 

DATUM:  29. 10. 2018 

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

Dne 25. 10. 2018 obdržela Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě (dále jen 
„KHS MSK“), 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 zaručeného elektronického podpisu.  

Žadatel v předmětné žádosti požaduje následující:  
Žadatel, v návaznosti na poskytnuté informace podle zákona č. 106/1999 Sb., jenž mu KHS MSK poskytla dne 
24. 10. 2018, a které se týkaly ohlášení činností spočívajících v  odstraňování osinkocementových odpadních 
trubek v bytových domech, resp. sdělení, v kolika případech byla tato činnost, a to ještě před zahájením 
samotných prací KHS MSK stavebními firmami oznámena, přičemž se mělo jednat o počet oznámení v roce 
2016 a dále o počet oznámení od 01. 01. 2017 do 24. 10. 2018, žádá, o sdělení názvu, IČ a data oznámení, a to 
u těch zaměstnavatelů, kteří výše uvedenou činnost prováděli a současně měli vůči KHS MSK oznamovací 
povinnost. 

V souladu s ustanovením §14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., KHS MSK poskytuje požadované 
informace. 

K výše uvedené žádosti KHS MSK sděluje následující: 
V roce 2016 KHS MSK obdržela celkem jedno ohlášení činnosti, podané dne 03. 10. 2016 právnickou osobou 
EKOLSAN.CZ, s.r.o., Brno-Bohunice, Hraničky 301/5, IČ 26939592.  
V roce 2017 KHS MSK obdržela celkem jedno ohlášení činnosti, podané dne 25. 04. 2017 právnickou osobou 
C. S. - ENERGO s.r.o., Ostrava-Jih, Hrabůvka, Závodní 229/9a, IČ 25858572. 
V roce 2018 KHS MSK obdržela celkem čtyři ohlášení činnosti, z toho se ve třech případech jednalo o ohlášení 
činnosti právnické osoby HAMROZI s.r.o., Třinec, Staré Město, Polní 411, IČ 25842544, podané dne 17. 04. 
2018 a dvě podané dne 15. 05. 2018 a dále ohlášení činnosti, podané dne 01. 10. 2018, právnickou osobou 
Servis VTPE s.r.o., Ostrava, Martinov, Na Svobodě 3152/80, IČ 01631543. 

                                                                                                 Mgr. Zuzana Babišová v. r. 
                                                                   vedoucí oddělení právního a kontrolního 

                                                                  Krajské hygienické stanice Moravskoslezského  
                                                                 kraje se sídlem v Ostravě 

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 

Rozdělovník: 
Počet výtisků vyhotoveného dokumentu: 2 
1x adresát, počet listů 1 – e-mail 
1x KHS, OPaK, počet listů 1 


