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Naše značka: 4020048 

Krajská hygienická stanice  

Moravskoslezského kraje  

Na Bělidle 7, 

702 00 Ostrava 

V Olomouci dne 5. 12. 2018 

Vážení, 

obracím se na Vás v zastoupení mé klientky,  

, s žádostí o zaslání: 

• Protokolu z šetření Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě u 

zaměstnavatele Brose CZ spol. s.r.o., Průmyslový park 302, 742 21 Kopřivnice - Vlčovice, IČ: 

61465704,  

• Protokolu z šetření Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě u 

zaměstnavatele Brose (7 spol. s.r.o., Průmyslový park 302, 742 21 Kopřivnice - Vlčovice, IČ: 

61465704, . 

Nebudou-li mé klientce Krajskou hygienickou stanicí Moravskoslezského kraje protokoly poskytnuty z jejího 

titulu posuzované osoby, žádám o poskytnutí protokolů (informací) na základě zákona č. 106/1999 Sb., 

o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. 

Informace, prosím, poskytněte prostřednictvím e-mailu na adresu   

S pozdravem 

Příloha: piná moc

Elektronicky 



VÁŠ DOPIS ZN.:  4020048 
ZE DNE: 05. 12. 2008 

SPIS. ZNAČKA:  S-KHSMS 65507/2018/OV/OPaK 
ČÍSLO JEDNACÍ: KHSMS 66462/2018/OV/OPaK 
VYŘIZUJE: Bc. Gabriela Kozáková 

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

DATUM:  12. 12. 2018

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

Dne 06. 12. 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, 

, zastoupené na základě plné moci ze dne 
05. 12. 2018,  (dále 
jen „žadatel“), která byla podána prostřednictvím e – mailu se zaručeným elektronickým podpisem.  

Žadatel v předmětné žádosti požaduje následující informace:  

• Protokol z šetření KHS MSK u zaměstnavatele Brose CZ spol. s.r.o., Průmyslový park 302, 742 21 
Kopřivnice – Vlčovice, IČ: 61465704, č. j. . 

• Protokol z šetření KHS MSK u zaměstnavatele Brose CZ spol. s.r.o., Průmyslový park 302, 742 21 
Kopřivnice – Vlčovice, IČ: 61465704, č. j. . 

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

K výše uvedené žádosti správní orgán poskytuje požadované podklady: 

• Závazné vyjádření k ověření podmínek vzniku onemocnění pro účely posuzování nemoci z povolání, 
č. j. . 

• Protokol ze šetření k ověření podmínek vzniku onemocnění pro účely posouzení nemoci z povolání, 
č. j.  . 

                                                                                                  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+počet příloh 1- e-mail 
1x KHS, OPaK, počet listů 1+počet příloh 1 


