
 

Dobrý den,

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

1. Kolik bylo Vaším orgánem ve dnech 9.11.2021 a 10.11.2021 provedeno kontrol v 
zařízeních stravovacích služeb a v kolika případech bylo zjištěno porušení 
mimořádného opatření MZ omezujícího poskytování služeb;

2. V souvislosti s výše uvedeným bodem 1, kolik bylo uloženo pokut za porušení 
mimořádného opatření, a v jaké souhrnné výši;

3. V souvislosti s výše uvedeným bodem 2, v kolika případech byla uložená pokuta
uhrazena na místě a v jaké souhrnné výši, a v kolika případech byla věc předána 
do správního řízení;

4. Dále žádám o informaci, kolik bylo v uvedených dnech Vaším orgánem vydáno 
rozhodnutí o nařízení karanténních opatření podle § 67 zák. č. 258/2000 Sb., 
kolik z toho se týkalo dětí, žáků a studentů základních a středních škol;

5. Výše uvedené informace žádám jak v úhrnu za celý region Vaší působnosti, tak 
i po jednotlivých okresech a rozdělené na jednotlivé dny;

6. Dále žádám o vyčíslení nákladů vynaložených k dnešnímu dni na provedení výše 
uvedených kontrol na úkor daňových poplatníků.

Žádám o zaslání informací poštou na mou shora uvedenou adresu.

Předem děkuji za poskytnutí informací.

S pozdravem,



 

 

VÁŠ DOPIS ZN.:   

ZE DNE:  

 

SPIS. ZNAČKA:  S-KHSMS 117072/2021/2/OV/OPaK 

ČÍSLO JEDNACÍ: KHSMS 117072/2021/OV/OPaK 

VYŘIZUJE: Mgr. et Mgr. Kateřina Matušková  

TEL.: 595 138 182 

E-MAIL: katerina.matuskova@khsova.cz 

 

DATUM:  23.11.2021 

 

 

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

ve znění pozdějších předpisů 

 

Dne 11.11.2021 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. žádost  

 (dále 

jen „žadatel“) o informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., která byla podána prostřednictvím e-mailu.   
  

V předmětné žádosti požádal o poskytnutí následující informace, a to: 

„Dobrý den, 

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

informací: 

 

1. Kolik bylo Vaším orgánem ve dnech 9.11.2021 a 10.11.2021 provedeno kontrol v zařízeních stravovacích služeb 

a v kolika případech bylo zjištěno porušení mimořádného opatření MZ omezujícího poskytování služeb; 

 

2. V souvislosti s výše uvedeným bodem 1, kolik bylo uloženo pokut za porušení mimořádného opatření, a v jaké 

souhrnné výši; 

 

3. V souvislosti s výše uvedeným bodem 2, v kolika případech byla uložená pokuta uhrazena na místě a v jaké 

souhrnné výši, a v kolika případech byla věc předána do správního řízení; 

 

4. Dále žádám o informaci, kolik bylo v uvedených dnech Vaším orgánem vydáno rozhodnutí o nařízení 

karanténních opatření podle § 67 zák. č. 258/2000 Sb., kolik z toho se týkalo dětí, žáků a studentů základních a 

středních škol; 

 

5. Výše uvedené informace žádám jak v úhrnu za celý region Vaší působnosti, tak i po jednotlivých okresech a 

rozdělené na jednotlivé dny; 

 

6. Dále žádám o vyčíslení nákladů vynaložených k dnešnímu dni na provedení výše uvedených kontrol na úkor 

daňových poplatníků. 

 

Žádám o zaslání informací poštou na mou shora uvedenou adresu.“ 

 

 

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje  
se sídlem v Ostravě 

NA BĚLIDLE 7, 702 00 OSTRAVA 
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Po posouzení obsahu žádosti správní orgán poskytuje žadateli v souladu s ustanovením  

§ 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb. požadovanou informaci ke všem bodům žádosti.  

 

1. Správní orgán zasílá požadované informace v příloze tohoto přípisu. 

2. 0. 

3. 0. 

4. Správní orgán zasílá požadované informace v příloze tohoto přípisu. 

5. 0. V návaznosti na výše uvedené odpovědi. 

6. 0. V návaznosti na výše uvedené odpovědi. 

 

 

 

 

 

 
Rozdělovník: 
Počet výtisků vyhotoveného dokumentu: 1 

1x adresát, počet listů 1+1 příloha – e-mail 

  

 

 

 

 

 

Mgr. Eva Siejová v. r.  

vedoucí oddělení právního a kontrolního  

Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje 

se sídlem v Ostravě 

 




