
Dobrý den,

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

1. Kolik má Vaše instituce zaměstnanců? Z toho kolik mužů a kolik žen?

2. Je nutné mít na provozovně služeb péče o tělo umývadlo?

3. Co je nutné vyřídit před vybudováním provozovny služeb péče o tělo, aby byly 
splněny všechny hygienické normy?

4. Co je nutné zajistit před zahájením provozování činnosti - služby péče o 
tělo?

5. Kdy je potřeba sterilizovat na provozovně služeb péče o tělo nástroje?

6. Jak postupovat, pokud chci podat podnět na překračování limitů hluku z 
provozu různých zdrojů hluku, včetně hluku z provozoven služeb a hudebních 
produkcí?

7. Je možno u vás provést rozbor vody ze studny?

8. Měl bych zájem zařídit si salon pro stříhání psů. Jaké jsou podmínky ze 
strany hygieny?

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 119611/2021/2/OV/OPaK 

ČÍSLO JEDNACÍ: KHSMS 125987/2021/OV/OPaK 

VYŘIZUJE: Mgr. et Mgr. Kateřina Matušková  

TEL.: 595 138 182 

E-MAIL: katerina.matuskova@khsova.cz 

 

DATUM:  18.11.2021 

 

 

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

ve znění pozdějších předpisů 

 

Dne 12.11.2021 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: 

„1. Kolik má Vaše instituce zaměstnanců? Z toho kolik mužů a kolik žen? 

 

2. Je nutné mít na provozovně služeb péče o tělo umývadlo? 

 

3. Co je nutné vyřídit před vybudováním provozovny služeb péče o tělo, aby byly splněny všechny hygienické 

normy? 

 

4. Co je nutné zajistit před zahájením provozování činnosti - služby péče o tělo? 

 

5. Kdy je potřeba sterilizovat na provozovně služeb péče o tělo nástroje? 

 

6. Jak postupovat, pokud chci podat podnět na překračování limitů hluku z provozu různých zdrojů hluku, včetně 

hluku z provozoven služeb a hudebních produkcí? 

 

7. Je možno u vás provést rozbor vody ze studny? 

 

8. Měl bych zájem zařídit si salon pro stříhání psů. Jaké jsou podmínky ze strany hygieny? 

 

Žádám o zaslání informací poštou na mou shora uvedenou adresu. 

 

Předem děkuji za poskytnutí informací.“ 

 

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 má celkem 245 zaměstnanců, z toho 39 mužů a 206 žen. 

2. Ne. V provozních místnostech, kde dochází ke kontaktu pracovníků s tělem zákazníka není možno 

vyžadovat.  

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje  
se sídlem v Ostravě 

NA BĚLIDLE 7, 702 00 OSTRAVA 

 

 

 

 

 



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

předpisů č.j. KHSMS 125987/2021/OV/OPaK ze dne 18.11. 2021 

 

2 

 

3. Účel užívání prostor určených k provozování služeb péče o tělo musí být k danému účelu schválen 

stavebním úřadem.  

4. Provozování samotné činnosti je podmíněno schváleným provozním řádem v řízení podle § 21 odst. 4 

zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů. 

5. Pokud nejsou používány jednorázové sterilní nástroje, resp. pokud jsou používány nástroje, v rámci 

činností, při kterých dochází k porušování integrity kůže, opakovaně, musí být zajištěna jejich sterilizace. 

6. Ve smyslu § 42 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů lze podat na místě 

příslušnou Krajskou hygienickou stanici podnět v předmětné věci. 

7. Správní orgán neposkytuje služby tohoto charakteru, nevyplývá mu to ze zákona č. 258/2000 Sb.,  

o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů. 

8. V rámci provozovny psího salónu je nutno z hlediska požadavků správního orgánu zajistit splnění 

podmínek stanovených pro pracovní prostředí (mikroklimatické podmínky, osvětlení, větrání ad.)  

 

 

 

 

 

 

 
Rozdělovník: 
Počet výtisků vyhotoveného dokumentu: 1 

1x adresát, počet listů 1 – e-mail  

  

 

 

 

 

 

Mgr. Zuzana Babišová v. r.  

ředitelka odboru správního 

Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje 

se sídlem v Ostravě 

 


