
žádost 106-1999 Sb. 

KRAJSKÉ HYGIENICKÉ STANICI MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V OSTRAVĚ

V Ostravě, dne 28. srpna 2018

 

Věc:  Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb.

Žádám povinný subjekt, v souladu s ust. § 13 zákona č. 106/1999 Sb. o
svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, o podání
informace, jaké další nedostatky byly zjištěny v rámci kontroly ve věci jím
vedené pod sp. zn. S- KHSMS 41758/2019/OV/HV a jaká za ně byla udělena
sankce.

Žádám doručit na tuto elektronickou adresu ( ).

S pozdravem
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VÁŠ DOPIS ZN.:   
ZE DNE: 28. 08. 2019 

SPIS. ZNAČKA:  S-KHSMS 45870/2019/OV/OPaK 
ČÍSLO JEDNACÍ: KHSMS 47952/2019/OV/OPaK 
VYŘIZUJE: Bc. Gabriela Kozáková 
TEL.: 595 138 182 
E-MAIL: gabriela.kozakova@khsova.cz 

DATUM:  10. 09. 2019 

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

Dne 28. 08. 2019 obdržela Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě (dále jen 
„správní orgán“), 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, přičemž žadatel požaduje 
poskytnutí následujících informací: 

Informace, jaké další nedostatky byly zjištěny v rámci kontroly ve věci vedené pod sp. zn. S – KHSMS 
41758/2019/OV/HV a jaká za ně byla udělena sankce. 

Správní orgán v souladu s ustanovením §14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb. poskytuje požadované 
informace. 

Správní orgán sděluje, že v rámci výše uvedené kontroly byly zjištěny nedostatky týkající se nedostatečného 
označení části vyrobených produktů, dále, nevyhovující skladovací teploty v chladicím zařízení s mléčnými 
výrobky, dále, poškození těsnění chladicího zařízení a nedostatek týkající se skladování mraženého dezertu 
po datu použitelnosti. Za výše uvedené nedostatky byla kontrolovanému subjektu udělena pokuta ve výši 
2.000,- Kč.   

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- mail  
1x KHS, OPaK, počet listů 1 


