
Žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., 
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů 

Žadatel:  

Adresa:  

e-mail: 

žádám o poskytnutí následujících informací: 

Dne 14. května 2020 jsem prostřednictvím elektronické pošty upozornil na „černou“ skládku 
odpadů mezi ulicemi Rovná a Úprkova, pozemek par. č. 130/1 v k. ú. Přívoz, obec Ostrava 
LV 60000 (dnes již LV11000). K dnešnímu dni se stav stejný. 

Požadované informace: 

1) Byla Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových uložena pokuta za 
přestupek, že neudržuje čistotu a pořádek na pozemku? 

2) Pokud ano, tak kdy a v jaké výši. 

3) Pokud ne, tak jaké byly důvodu pro neudělení pokuty? 

Způsob poskytnutí informace: zaslat na e-mail: 

Děkuji 
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SPIS.ZN.: S-KHSMS  37574/2021/OV/OPaK 
ČÍSLO JEDNACÍ.: KHSMS 39369/2021/OV/OPaK 
VYŘIZUJE: Mgr. Siejová 
TEL.:  
E-MAIL: 

DATUM: 9.6.2021 

Poskytnutí informací dle § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k 
informacím, ve znění pozdějších předpisů 

Žadatel:  

Dne 2.6.2021 byla na Krajskou hygienickou stanici Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě (dále jen 
„povinný subjekt“) doručena Vaše žádost o poskytnutí informace 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.“) učiněná v elektronické podobě prostřednictvím e-mailu. Žadatel ve své žádosti uvedl:  
„žádám o poskytnutí následujících informací: 
Dne 14.5.2020 jsem prostřednictvím elektronické pošty upozornil na „černou“ skládku odpadů mezi ulicemi 
Rovná a Úprkova, pozemek par. č. 130/1 v k. ú. Přívoz, obec Ostrava LV 60000 (dnes již LV11000). 
K dnešnímu dni se stav stejný. 

Požadované informace: 
1) Byla Úřadu pro zastupování ve věcech majetkových uložena pokuta za přestupek, že neudržuje 

čistotu a pořádek na pozemku? 
2) Pokud ano, tak kdy a v jaké výši. 
3) Pokud ne, tak jaké byly důvody pro neudělení pokuty? 

Způsob poskytnutí informace: zaslat na e-mail: 

Po posouzení obsahu Vaší žádosti povinný subjekt poskytuje v souladu s ustanovením § 14 odst. 5 písm. d) 
zákona č. 106/1999 Sb. dostupné informace: 

ad 1) Úřadu pro zastupování ve věcech majetkových nebyla ze strany povinného subjektu uložena pokuta za 
přestupek, že neudržuje čistotu a pořádek na pozemku. 
ad 2) viz výše 
ad 3) Důvodem pro neudělení pokuty je věcná nepříslušnost povinného subjektu. Pokutu za přestupek osobě, 
která neudržuje čistotu a pořádek na pozemku, který užívá nebo vlastní, tak že naruší vzhled obce, lze uložit 
podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů. 

 Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje 
se sídlem v Ostravě

NA BĚLIDLE 7, 702 00 OSTRAVA 

 
 

 

TEL.:  595 138 111 
FAX:  595 138 109 

Úřední hodiny: 
pondělí, středa 8:00 – 17:00 

Mgr. Eva Siejová, v.r.  
vedoucí oddělení právního a kontrolního  

Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje  
se sídlem v Ostravě 

Rozdělovník: 
Počet výtisků vyhotoveného dokumentu: 1
1x adresát, 1 list – e-mail


