
Vážený pane/Vážená paní,

žádám podle zákona č. 106/1999 Sb. o poskytnutí informace, kolik bylo Vaším 
orgánem dne 12.11.2021 na území krajského města provedeno kontrol v zařízeních 
stravovacích služeb a v kolika případech bylo zjištěno porušení mimořádného 
opatření MZ omezujícího poskytování služeb.

Žádám dále o informaci, kolik bylo v uvedený den vydáno Vaším orgánem 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. 
Dále Vás žádám o informaci, kolik osob je na území města Ostravy nařízeno 
karantén z důvodu žloutenky typu A a žloutenky typu B 
Žádám o zaslání informací poštou na mou shora uvedenou adresu.
 Děkuji za poskytnutí informace.
S pozdravem 

 



 

 

VÁŠ DOPIS ZN.:   

ZE DNE:  

 

SPIS. ZNAČKA:  S-KHSMS 121866/2021/2/OV/OPaK 

ČÍSLO JEDNACÍ: KHSMS 121866/2021/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 13.11.2021 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. žádám podle zákona č. 106/1999 Sb. o poskytnutí informace, kolik bylo Vaším orgánem dne 12.11.2021 na 

území krajského města provedeno kontrol zařízeních stravovacích služeb a v kolika případech bylo zjištěno 

porušení mimořádného opatření MZ omezujícího poskytování služeb. Žádám dále o informaci, kolik bylo 

v uvedený den vydáno Vaším orgánem 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.  

 

2. Dále Vás žádám o informaci, kolik osob je na území města Ostravy nařízeno karantén z důvodu žloutenky typu 

A a žloutenky typu B  

 

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

 

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 poskytuje žadateli požadované informace v příloze tohoto přípisu. 

2. 0 osob. 
 

 

 

 

 

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje  
se sídlem v Ostravě 

NA BĚLIDLE 7, 702 00 OSTRAVA 

 

 

 

 

 

Rozdělovník: 
Počet výtisků vyhotoveného dokumentu: 1 

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

  

 

 

 

 

 

Mgr. Zuzana Babišová v. r.  

ředitelka odboru správního 

Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje 

se sídlem v Ostravě 

 




