
Ještě mě napadlo podle 106 zákona na doporučení ministra Vojtěcha smrdí
ředitelce prdel ? 



Inspiroval mě ministr zdravotnictví Vojtěch a tam mne napadlo zeptat se dle
zákona 106 ,
1. Kolik kontrolovali proběhlo v pondělí mezi 10:00 a 11:32 ?
2.co jste kontrolovali v úterý?

3.co jste kontrolovali ve středu odpoledne ?

4. Kolik jste udělili pokut v minulém týdnu?



Inspiroval mě ministr zdravotnictví Vojtěch a tam mne napadlo zeptat se dle
zákona 106 kde jste prováděli tento týden kontroly ? 



Inspiroval mě ministr zdravotnictví Vojtěch a tam mne napadlo zeptat se dle
zákona 106 kolik máte zaměstnanců? 



 

 

VÁŠ DOPIS ZN.:   
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SPIS. ZNAČKA:  S-KHSMS 120717/2021/5/OV/OPaK 
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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. 4 žádosti  

z e-mailové adresy  (dále jen „žadatel“) o informace ve smyslu zákona č. 106/1999 

Sb., která byla podána prostřednictvím e-mailu.   
  

V předmětných žádostech žadatel požádal o poskytnutí následujících informací, a to: 

 „Ještě mě napadlo podle 106 zákona na doporučení ministra Vojtěcha smrdí ředitelce prdel ?  

 Inspiroval mě ministr zdravotnictví Vojtěch a tam mne napadlo zeptat se dle zákona 106 ,  

1. Kolik kontrolovali proběhlo v pondělí mezi 10:00 a 11:32 ?  

2.co jste kontrolovali v úterý? 

3.co jste kontrolovali ve středu odpoledne ?  

4. Kolik jste udělili pokut v minulém týdnu? 

 Inspiroval mě ministr zdravotnictví Vojtěch a tam mne napadlo zeptat se dle zákona 106 kde jste 

prováděli tento týden kontroly ?  

 Inspiroval mě ministr zdravotnictví Vojtěch a tam mne napadlo zeptat se dle zákona 106 kolik máte 

zaměstnanců?“ 

 

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. Není v kompetenci správního orgánu se vyjadřovat k dotazu žadatele zda „smrdí ředitelce prdel ?“. 

2. Odpověď viz příloha tohoto přípisu. 

3. Viz odpověď č. 2, správní orgán neprováděl. 

4. 245 zaměstnanců. 

 

 

 

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje  
se sídlem v Ostravě 

NA BĚLIDLE 7, 702 00 OSTRAVA 

 

 

 
 

  

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 




