
From: ]  
Sent: Wednesday, June 12, 2019 6:07 PM 
To: podatelna.op@khsova.cz
Subject: dotaz

Dobrý den, 
na základě Zákona č. 106/1999 Sb. žádám o informace a to, zda restaurace Gól 
se sídlem U stadionu Hlučín, spadá do Vaší působnosti dozoru a kontrole. 
Děkuji za odpověď. 

S pozdravem 

 
 

 



VÁŠ DOPIS ZN.:   
ZE DNE: 12. 06. 2019 

SPIS. ZNAČKA:  S-KHSMS 31567/2019/OV/OPaK 
ČÍSLO JEDNACÍ: KHSMS 33177/2019/OV/OPaK 
VYŘIZUJE: Bc. Gabriela Kozáková 
TEL.: 595 138 182 
E-MAIL: gabriela.kozakova@khsova.cz 

DATUM:  20. 06. 2019 

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

Dne 12. 06. 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 následující:  

Žadatelka požaduje informaci, zda restaurace Gól, se sídlem U Stadionu 597/20, Hlučín (dále jen 
„provozovna“), spadá do věcné působnosti KHS MSK, tedy zda jí u výše uvedené provozovny náleží vykonávat 
kontrolu a dozor. 

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

KHS MSK sděluje, že co se týká předmětné provozovny, není ve smyslu ustanovení § 82 odst. 2 zákona 
č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů, k výkonu státní správy v ochraně a podpoře veřejného zdraví věcně příslušná. 
Pro úplnost KHS MSK sděluje, že v tomto případě výkon státní správy náleží Státní zemědělské a potravinářské 
inspekci. 

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 

Jaroslav Dembiňák v. r. 
ředitel správního odboru 

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 


