
Dobrý den,

ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Vás žádám o 
zpřístupnění následujících informací:

1) Kolik oznámení na porušení mimořádných opatření ministerstva zdravotnictví z 
důvodu nedodržení zákazu pohybu a pobytu bez ochranných prostředků dýchacích 
cest (lidově nenošení roušky či respirátoru) jste obdrželi od l. září 2020.

2) Co bylo prvním krokem správního řízení po obdržení těchto oznámení. Prosím o 
počet případů rozdělený na kategorie

a) Zatím nic

b) Odložení věci

c) Žádost o poskytnutí informací podezřelým ze spáchání přestupku

d) Příkaz o pokutě

e) Zahájení správního řízení jinak než příkazem

f) Jiný postup

3) U příkazů z bodu 2d)

a) U kolika příkazů došlo k doručení a zároveň už uběhla lhůta na podání odporu

b) U kolika příkazů došlo k podání odporu

c) Jaká byla nejčastější výše uložené pokuty

4) U kolika z těchto správních řízení už

a) Bylo řízení zastaveno

b) Bylo vydáno rozhodnutí (kromě těch ve formě příkazu)

c) Bylo vydáno rozhodnutí (kromě těch ve formě příkazu), které už nabylo právní 
moci

d) Bylo podáno odvolání

Žádám o zaslání informací poštou na mou shora uvedenou adresu.

Předem děkuji za poskytnutí informací.

S pozdravem,
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Poskytnutí informací dle § 6 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 

pozdějších předpisů 

 

Žadatel:  

  (dále jen „žadatel“) 
 

Dne 9.11. 2021 obdržela Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje (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 žadatele, která byla podána 

prostřednictvím e-mailu.  
 
Žadatel v předmětné žádosti uvedl:  

1) „Kolik oznámení na porušení mimořádných opatření ministerstva zdravotnictví z důvodu nedodržení zákazu 

pohybu a pobytu bez ochranných prostředků dýchacích cest (lidově nenošení roušky či respirátoru) jste 

obdrželi od 1. září 2020. 

2) Co bylo prvním krokem správního řízení po obdržení těchto oznámení. Prosím o počet případů rozdělený na 

kategorie 

a) Zatím nic 

b) Odložení věci 

c) Žádost o poskytnutí informací podezřelým ze spáchání přestupku 

d) Příkaz o pokutě 

e) Zahájení správního řízení jinak než příkazem 

f) Jiný postup 

 

3) U příkazů z bodu 2d) 

a) U kolika příkazů došlo k doručení a zároveň už uběhla lhůta na podání odporu 

b) U kolika příkazů došlo k podání odporu 

c) Jaká byla nejčastější výše uložené pokuty 

 

4) U kolika z těchto správních řízení už 

a) Bylo řízení zastaveno 

b) Bylo vydáno rozhodnutí (kromě těch ve formě příkazu) 

c) Bylo vydáno rozhodnutí (kromě těch ve formě příkazu), které už nabylo právní moci 

d) Bylo podáno odvolání.“ 

 
 
 
 

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje  
se sídlem v Ostravě 

NA BĚLIDLE 7, 702 00 OSTRAVA 
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č.j. KHSMS 114608/2021/OV/OPaK ze dne 16.11.2021 

 

 

IČ: 71009167 

ID datové schránky: w8pai4f 

web: www.khsova.cz 

 Úřední hodiny: 

pondělí, středa 8:00 – 17:00 

 

VSE 2.1 

     

Po posouzení obsahu žádosti KHS MSK poskytuje žadateli v souladu s ustanovením § 6 odst. 1 zákona  
č. 106/1999 Sb., dostupné informace odkazem na zveřejněnou informaci:  
 
https://www.khsova.cz/docs/01_povinne_informace/pi_20210512.pdf 

 

 

 

 

 

 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, počet listů 1- e-mail 

  

 

 

 

 

 


