
Dobrý den,

na základě zákona č. 106/1999 vás žádám o zaslání stanoviska KZS MSK ze dne
12. 8. 2011 pod č.j. HOK/KA-16364/2.5/2011, a dále pak zaslání žádosti, na
základě které bylo toto stanovisko vydané.

Děkuji a zdravím

---------- Původní e-mail ----------
Od: Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje <podatelna@khsova.cz>
Komu: 
Datum: 2. 6. 2021 8:02:57
Předmět: Odpověď podateli podnětu-Stížnost na provoz cvičiště Kynologického
klubu ČKS ZKO 016 Karviná-Hranice
"
Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě
Na Bělidle 7/724
702 00 Moravská Ostrava a Přívoz
tel.: +420 595 138 111
e-mail: e-podatelna@khsova.cz (pro zprávy elektronicky podepsané)
e-mail: podatelna@khsova.cz (pro ostatní zprávy)
web: www.khsova.cz
IDS: w8pai4f
IČ 71009167"
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SPIS.ZN.: S-KHSMS 37374/2021/OV/OPaK 
ČÍSLO JEDNACÍ.: KHSMS 39394/2021/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:  

„Dobrý den, 
na základě zákona č. 106/1999 vás žádám o zaslání stanoviska KZS MSK ze dne 12. 8. 2011 pod č.j. 
HOK/KA-16364/2.5/2011, a dále pak zaslání žádosti, na základě které bylo toto stanovisko vydané.“ 

Po posouzení obsahu Vaší žádosti povinný subjekt poskytuje v souladu s ustanovením § 14 odst. 5 písm. d) 
zákona č. 106/1999 Sb. dostupné informace, a sice kopii závazného stanoviska Krajské hygienické stanice 
Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě ze dne 12.8.2011 č.j. HOK/KA-16364/2.5/2011 a dále žádost 
Českého kynologického svazu o posouzení a vypracování stanoviska ze dne 20.7.2011.  

 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


