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MUDr. Jarmila Minksová 
Vedoucí oddělení 
Oddělení hygieny práce 
+420 558 418 331 . +420 602 584 720 

Krajská hygienická stanice 
Moravskoslezského kraje 
se sídlem v Ostravě 
Na Bělidle 7, 702 00 Ostrava 

územní pracoviště  
Frýdek-Místek  
tř. Palackého 121  
738 02 Frýdek-Místek 

<http://www.khsova.cz/> 

<https://www.facebook.com/Krajsk%C3%A1-hygienick%C3%A1-stanice-Moravskoslezs
k%C3%A9ho-kraje-se-s%C3%ADdlem-v-Ostrav%C4%9B-746488755478279/> 

From: l [mailto: ]
Sent: Monday, January 28, 2019 10:10 AM 
To: jarmila.minksova@khsova.cz
Cc: 

 

Dobrý den paní doktorko, 

Omlouvám se, že obtěžuji, ale přečetl jsem si Vaše usnesení a zjišťuji, že 
nám chybí některé dokumenty a proto prosím o jejich zaslání podle zák.106. 
Jde o : 1. Sdělení p. Klozíkové z 19.3.2018, 2. Zápis z šetření z 
5.4.2018, 3. Zápis z jednání 9.4.2018. 

Děkuji.  

Pěkný den. 
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VÁŠ DOPIS ZN.:   
ZE DNE: 28. 01. 2019 

SPIS. ZNAČKA:  S-KHSMS 04503/2019/OV-OPaK 
ČÍSLO JEDNACÍ: KHSMS 05022/2019/OV/OPaK 
VYŘIZUJE: Bc. Gabriela Kozáková 
TEL.: 595 138 182 
E-MAIL: gabriela.kozakova@khsova.cz 

DATUM:  30. 01. 2019 

R O Z H O D N U T Í 

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.“), 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 zákona č. 106/1999 Sb., se žádost o poskytnutí informace ze dne 28. 01. 2019, 
v části týkající se poskytnutí sdělení paní Klozíkové ze dne 19. 03. 2018, 

o d m í t á 

Odůvodnění: 

Dne 28. 01. 2019 byla KHS MSK doručena žádost o poskytnutí informace, která byla učiněna prostřednictvím 
e – mailu bez zaručeného elektronického podpisu. Obsahem žádosti bylo následující: 

Žadatel v předmětné žádosti požaduje informace související s místním šetřením ve stavbě „Novostavba 
Autosalon PRONTO Camper“, Frýdlantská 2150, Frýdek Místek, a to:  

1. Sdělení paní Klozíkové ze dne 19. 03. 2018. 
2. Zápis z šetření ze dne 05. 04. 2018. 
3. Zápis z jednání ze dne 09. 04. 2018. 

K bodu 2) a 3) žádosti KHS MSK poskytla žadateli požadované informace v plném rozsahu tak, jak je uvedeno 
ve sdělení, č. j. KHSMS 05009/2019/OV/OPaK ze dne 30. 01. 2018, a které je žadateli zasíláno současně 
s tímto rozhodnutím. 

K bodu 1) žádosti, poskytnutí sdělení paní Klozíkové ze dne 19. 03. 2018, KHS MSK sděluje následující:  

KHS MSK obsah podání, žadatelem nazvaného jako sdělení paní Klozíkové ze dne 19. 03. 2018, posoudila, 
a dospěla k závěru, že se jedná o podnět třetí osoby, z čehož vyplývá, že dle ustanovení § 11 odst. 2 písm. a) 
zákona č. 106/1999 Sb. jde o informaci vzniklou bez použití veřejných prostředků ve smyslu ustanovení § 2 
písm. g) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon 
o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů.  KHS MSK dále uvádí, že požadovaná informace nevznikla 
z činnosti KHS MSK, ačkoli s touto činností souvisí, kdy tuto informaci obdržela od třetí osoby, u níž předání 
dané informace nebylo její povinností, a současně KHS MSK nedisponuje souhlasem této osoby s poskytnutím 
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předmětné informace, a proto o žádosti žadatele rozhodla tak, 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. 

MUDr. Helena Šebáková 
vedoucí služebního úřadu 

ředitelka Krajské hygienické stanice 
Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě 

Rozdělovník:
Počet výtisků vyhotoveného dokumentu: 3 
1x adresát, počet listů1- doporučeně  
1x KHS, OPaK, počet listů 1 
1x sekretariát, počet listů 1 



VÁŠ DOPIS ZN.:   
ZE DNE: 28. 01. 2019

SPIS. ZNAČKA:  S-KHSMS 04503/2019/OV-OPaK 
ČÍSLO JEDNACÍ: KHSMS 05009/2019/OV/OPaK 
VYŘIZUJE: Bc. Gabriela Kozáková 
TEL.: 595 138 182 
E-MAIL: gabriela.kozakova@khsova.cz 

DATUM:  30. 01. 2019

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

Dne 28. 01. 2019 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 informace související s místním šetřením ve stavbě „Novostavba 
Autosalon PRONTO Camper“, Frýdlantská 2150, Frýdek Místek, a to:  

1. Sdělení paní Klozíkové ze dne 19. 03. 2018. 
2. Zápis z šetření ze dne 05. 04. 2018. 
3. Zápis z jednání ze dne 09. 04. 2018. 

K výše uvedené žádosti KHS MSK sděluje následující: 

K bodu 1) žádosti, poskytnutí sdělení paní Klozíkové ze dne 19. 03. 2018, KHS MSK sděluje, že v této části 
bylo ve smyslu § 15 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., dne 30. 01. 2019 rozhodnuto o odmítnutí žádosti, přičemž 
toto rozhodnutí, č. j. KHSMS 05022/2019 ze dne 30. 01. 2019, je žadateli zasíláno současně s tímto přípisem.  

K bodu 2) a 3) žádosti KHS MSK sděluje, že v souladu s ustanovením §14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 
Sb., poskytuje požadované podklady jako přílohu k tomuto sdělení: 

• Zápis z šetření ze dne 05. 04. 2018, tedy úřední záznam č. j. KHSMS 17508/2018/FM/HP ze dne 05. 04. 
2018 

• Zápis z jednání ze dne 09. 04. 2018, tedy Protokol z ústního jednání č. j. KHSMS 17906/2018/FM/HP 
ze dne 09. 04. 2018 
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Mgr. Zuzana Babišová 
Vedoucí oddělení právního a kontrolního 
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