
Žádám podle zákona č. 1a6/1-999 Sb. o poskytnutí informace, kolik by1o
Vaším orgánem ve dnech od ]-9.3,a.2a21, do 8.1,1.202l pt,ovedeno kontnol v
zaíízeních stnavovacích služeb a v kolika pňípadech bylo zjištěno
porušení mimoňádného opatňení l4Z omezujícího poskytování služeb.

Žaaam dále o infonmací, kolik bylo v uvedeném období vydáno Vaším
ongánem rozhodnutí o nařízení karanténních opatňení podle § 67 zák. č.
258/2aaa Sb., kolik z toho se týkalo dětí, žáků a studentů základních a
stňedních škol.

Žádán o zaslání informací poštou na mou shora uvedenou adresu.

Děkuji za poskytnutí informace.



Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje
se sídlem v ostravě

Na gĚLDLE 7.702 00 oSTRAvA

vÁš oopts zN
ZE DNE;

sprs. zr,]aČra:
číst-o lgoNecí:
VYruZUlg:
TEl..:
E-MAIL:

DATUM: 23.11.202l

Poskytnutí informací dle § 14 odst. 5 písm. d) ve spojení s § ó odst. 1 zákona č. 10611999 zákona č.
10611999 Sb.o o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Žadatel:

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě (dále jen ,,správní orgán") jako
povinný subjekt ve smyslu ustanovení § 2 odst. I zákona č. 10611999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,zákon č. L06lt999 Sb.") Vám v souladu s ustanovenírn § 14 odst. 5
písm. d) ve spojení s § 6 odst. l zákona č. 1a6l1999 Sb. žádané informace poskytuje, a sice sdělením údajů
umožňujících vyhledání a ziskání již zveřejněné informace, Níže zasilárne odkaz na internetové stránky, kde
jsou Vámi požadované informace ke kontrolám od i . 1 I.2021 do 8. 1 I .202I zveřejněny.

https://www.mzcr.czltiskove-centrum-mz/prehled-kontrol-khs-opatreni-covid19/'

Karantény zde:
https : //www. khsova. czldoc s/0 1 *aktuality/ťrle s/pocet*narizenychjarante n.pdf

Co se |ýče ěásti Vaší žádasti k počfu kontrol v období do 19.10.2021,pak sdělujeme že od 19.10. da 31.10.2a2I
bylo provedeno celkem 61 kontrol ve stravovacích službách a vjednom případě bylo zjištěno porušení daného
mimořádného opaťení MZ ČR.

Mgr. Eva Siejová, v.r.
vedoucí oddělení právního a kontrolního

Kraj ské hygienické stanice Moravskoslezského kra.ie
se sídlem v ostravě
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