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KRAJSKÉ HYGIENICKÉ STANICI MORAVSKOSLEZSKÉHO  

KRAJE SE SÍDLEM V OSTRAVĚ 

1. května 2019 

Žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o 

svobodném přístupu k informacím 

Na základě shora uvedeného zákona Vás zdvořile žádám o poskytnutí informací, a to 

poskytnutím úplného znění vyjádření KHS MSK se sídlem v Ostravě k dokumentaci EIA 

záměru "Ekologizace veřejné dopravy Ostrava-Poruba", které bylo doručeno Krajskému 

úřadu Moravskoslezského kraje dne 26. března 2019, č. j. KHSMS 12010/2019/HOK/OV. 

Zmíněné vyjádření lze jako informaci poskytnout mailem na adresu . 

O vyjádření žádám proto, že nebylo krajským úřadem zveřejněno. 

Lhůta pro poskytnutí informací činí ze zákona 15 dní. 

Děkuji. 

 

 

 



VÁŠ DOPIS ZN.:   
ZE DNE: 01. 05. 2019 

SPIS. ZNAČKA:  S-KHSMS 22822/2019/OV/OPaK 
ČÍSLO JEDNACÍ: KHSMS 23559/2019/OV/OPaK 
VYŘIZUJE: Bc. Gabriela Kozáková 

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

DATUM:  06. 05. 2019 

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

Dne 01. 05. 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 „žadatelka“), která 
byla podána prostřednictvím e-mailu bez zaručeného elektronického podpisu.  

Žadatelka v předmětné žádosti požaduje úplné znění vyjádření KHS MSK k dokumentaci EIA záměru 
„Ekologizace veřejné dopravy Ostrava – Poruba“, které bylo KHS MSK vydáno pod č. j. KHSMS 
12010/2019/HOK/OV. 

KHS MSK sděluje, že v souladu s ustanovením § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb. poskytuje 
požadovaný dokument, který je přílohou tohoto sdělení: 

• Vyjádření č. j. KHSMS 12010/2019/HOK/OV 

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 

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

Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje 
se sídlem v Ostravě Rozdělovník: 

Počet výtisků vyhotoveného dokumentu: 2 
1x adresát, počet listů1- e-mail 
1x KHS, OPaK, počet listů 1 


