
Dobrý den,

Podle zákonra 1a6i1999sb.žádám o informaci o subjektu LlDL, Zeyerova 1932/11,7q7 01 Bruntál,
A to v rozsahu, dokurnenty /kopie stahující se kontrolŽáeJám o kopie všech dokumentů z kontral že strany
vašeho orgánu, za období 2a21 aZOZa"
lnformací prosím zaslat do táto datové schránky.
Děkuji
S pozdravenr



Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje
se sídlem v ostravě

x,4. eĚLtnl,f_-. 7. 702 00 OSl-il,:\VA

vÁš oopts zN
ZE DNE:

sprs. rNačxa:
čísrc leoNací.:
vyŘizulB:
TEL.:
E-MAIL:

DATLlM; ] 0.12.2ů] 1

Poskvtnutí iní'rrrrnací ďle § 1,1 odst.5 pisrn. cl) zákona č. t06/1999 Sb.u o svobtrdnénr přístupu k
irríbrmacírn, ve zněni pozrtějších př"edpisú

Žadate1;

I}ne 6.17.2a21 obdržela K;,a.iská hygienická stattice Mora,vskoslezskélro kra_ie 1ilále jen..správtlí orgárr") jako
povinnÝ sub_jekt l,e snr!,-slu rtstanovení § 2 oclst. ] zákola č. iO6i 1999 Sb.. o srolrodrróm pi,ístupu k irri-ormacírrr"
r,e zttění pozclějších předpisri (clále jen ..zákon č, 10611999 Sb.") žádost riše Livedendho žaclatele. která byla
podárra prostředn ictvínr datové schrárrky.

Zai,latei se l, př"eclnrětné žádosíi donráiral poskrtttottt rlilsleritriící ittiornrace:

,,Dohrý cle n. Podle zú.kolltl. l0ó1l999Sb.žút]citt tl inforltlur:i o sttlýekíu LIDL, Zerct,olla l93'}/] ]. 792 0] Bruníúl..
Á lcl ,,, rozsahu, doktnrcníy ikopie ,stuhtgí.í se kotttt,tll 7lulrim o ktlpie všec,lt cloktmlenl.ii z kontrol že slranl,
l,rlšehtl orgánu, za ollctobí 2ů2 l a 2{}20, Ilď'ortnací prrlsínl zttslať do této datol,é schl"tinxvu. Děkttji"

Po posotuerrí obsa,lru žádclsti správiií orgán títr:to poskltLLie v soltlacJtt s Llstanoyenínr § i4 odst. 5 písni. d)
zákotra č. l0ó/l999 S|,. infonnace a pr'ikiáclá l, elektronické KllS N,[SK rl"dané

ze dtle ] 1,1 1 .2021.pod č,.i ze dne ]5.-i.2tr]0 a č j
anOnytnlZOvalle V třetích osr:b.

Mgr, Ěva Siejor,á r,.r,
vedoucí oddělení prár,nilro a kontrolníiro

Kraj slié hy g i eniciré stan i ce fulorav skos lezského kraj e

se sídlenr l, ostravě

Rozclělovník:
Počet výtis}iů vyhcttrr,enéhtr doktrmentu: l
1x aciresát. pirčet listťr l + 2 prr;tclkol1,- DS

]C:7l009l67
ll) datovč schrírrrk1,: w8pai4l
r,, cb : rr rlt,.iihsol"a. t:z

Úřeclní hodiny:
ponděli, středa 8:00 - l7:00

vSE 2.1
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-

li ijlle i i.,i -]ú]i)

Krajská ilvgieniclqá stamice &'1on*vs§<osierglté§lo kraje §e §í{iisrTl v d}sít-llvó
}JÁ I]I]t,]l}l_E 7.70? 00 ůS'I'RÁVA

FRSTfiKeL c k*ntrole
Pcříze*ý z k*ntt*ly lyk*nand p*ďle z*kona *. žffil}el"Z §b., * kontrote {konrrolní řád}, ve zn§,*í pazdě_!§ich
PfuďpisŮ {dále.jen ,, k*nťclní řád"'} a p*ďle § §& zákcna č, 258I2SSS §[*-, o *chraně veřejndlro, zdravi a o zonéně
někter}*it sotrrrise.}íei*h a&konů" ve zt#ní pozdějšíek předplsů {ďáte jen,.žiiksn č, 25&/?fr*ů §b."}

1. Prav*meg k },Ýko§nu k*rrúr*tv:

- § S3 *dst. 2 pism" b} zákona č, 258i2OůS §b

pi' Í 1 rl le rl i. ť. s ] rižt:lrtt í lt r) i]f ťl ll:;:l /,,i_i. i, - ]i.:li l te 1ef'. ť]5ii.] l:
Alena

Y*doucí l.r0 *ťrsilllí sttu ;rinv {inrtrio, ;riíinrtrrí); Ált:na niačn rar,á

$" .&§{s*q &{qř}trqlx {la* specitik*vat z*jnrér.la názvenr a adresgu pť$y$z*vlly neh* jirrýru přesným pcpisem
nrlsta};
tí7L

i. 8§t: by p ř,l.tp nl lt t *ala ry ís Éč itqryt rq {i: :

kc}§tr0lfiví}lt;i osoba i.irrrtrlrr l pií]l;reni l.,,zicJie rlsob3'

*aťr.*q, #§á/r'l ťre q $kk*.&e 1

4- K ntr*lgvgná$sCIhfi
p nívniclu{:g§oha_(abclrodn í fi rl nalruiizev a nrávn í fonna_ s íd ] o. !Č }:' JnL r7ia, Ži)ěri,J ň' ; :' ",aa-!b; Y'ň r-r7rr, 7i? rlp ?4ř-e n v4,r*.?fi,

lď- "ť€fry' ryr /

Podni}rxjÍcÍ fuzícká e'sotra (irnéno, při.jrnenf, daturn narození" adresa trvalého byd]ištč a sídla, ič}:

,/

poeinikajíeťjmdnc a přrjrrrenf, daturn nat§zení, adresa

h,i,a iélro §solrě l,e
smyalu § UP*, 3 pisrn. a} k*ntroinťho Řádu}:

P*vinná os*ba bY!* vt smysiu ustanovení § 9 pisrn. e} krrntnolnitrro řádu vyzvána k vyrazurnění konř*t*va*d oschy
* zah;*,i*nf a provádčnf k*nťi§ly na nrístě.

úlaoneml předl*ženíin služebníltg pŇIcazu

1Fředmět kontrolv:
F§nění pcvinn*sfí síarovený*h v MirnCIřádxénr *pař*ní č.,í.: MZDR [5 t9slzsZ&-3lMlNlKAN ze clne
6,4.žfi?§

tČ: TlSS9!6Ť
i§ dgtovó salrrallry: w&paiz[ť
wcb: r.vlvtl,.*;hs*va"ca

Úrední lucdiny:
pcndčlí. středa 8:Sfi - l ?:fi*



,;

3. §ř. pT§íokúlě Kxq'ské hygieairtlé xh,rrige &,Ťenvslcoslez*kékc k4je se sid}ern v Sstrevé
1 z*dne t5.4.3fi3fi

S. F*glq4xí kqĚtťsX§LÉlqsq, Fře{IcháxetíeÉ vvhg *ve&í nr*tokclu:
ér,a&a&r,eťarno.>/-r-*ra*a*Mfa{erŽ*/

den jeh* pr*vedenÍ: ň:*. áza
§" K*rltrotrqrí uii§těnf včqt&ě $yp§ení,p*Sklq4ů, ae ktsrÝsb yy§bezí:

Přcdlofuxé podkiady (připcjeny -filpřipajeny k prutnkolu o kontr.cle} : ./

trfýko* gtÉtniho zdrav*tníhe doz*ru z*urěřen na k*ntro}u pcvinností stanoven}ch Mimořádn3lnl opaťením ze dne
6,4.2q7ú čj.: MZDR l 5 l 90l2CI20-_]lMtN

l. Kontr*la uanněřerra na plrrění rtásledujícíeh povínnastí:

! . aktivně br*nit tcmu" aby se aákamíti zdrĚovalí v krat§í*h vaíále§q*tech, než jsou 2 m,

2" zajistit
*anač**i pť§§tsfu pro *ekáni a urnístěrrí značek pro rniniLtrální r*ze*tupy meei záIEarniky {rninimátní
r§uĚ§tupy ? řrŤ},

P&e,,ee. ,4ť4?}

!í:

,rt, .l,{
i::l j,l,, , ,

3, umístít dezin&kční pr*středky u často tlctýkaných předrrrčtů {především kliky, ábradlí, nákupni
vozíky} fak" aby byly k dispazici pro zanrěs{nance í zákazn{ky provazoven a mohly byt rrytživány k
pravidelné ďeuÍnťekci" ,/ .. 

&e*,é #*-al.f *{ Fc7*7 va*/*-Ž7.ď5&t v#-rat'r,*,,* .é' ,é-ar,

lM fóréčc

4. .,_ :: .- ].
1\l_i:\ijl, ;1l",

z;lka;ilr:k i'r-

praeoynici pť§yeueyeř! n*sili rukaviee při kci,:taktn se zbožím a pŤi přiiírrrání piateb *d

'.r/áŽg*iaac<l' l{

%/ér/
5

tr lť4.-i!4rť-

5. aa,jistit infoi"rncvárti zákaeí,!íků o v;ýše uvedenýeh pravidlech, a ta ze.lnréna prostřednictvim
inťcrrtračrtíqh plakátťl u vsÉrrpu a v pr§yce*wlč" popřípadě sdělevárrír§ pravidel reprodnkt*ry v
prc,vozcvarě.

,ť.{lwr #*

tČ: Ťifift§l6?
trB dai,ové sehraltky; rv&pai,{f
r+eb.; lvwtv"k"h.sgva"ez

/Wťřffie_
Áá ".{|t,rť*-.**r*

L

&

Uředrri hodiny,
ponděli. středa 8;00 * j ?:0&

.: ]:-/0t,gqk ll-, i (*-ř" -, /,,ryžé-'&a€+
v!

,r ,a
tlr iak Llvniti'.

1,. 
ic il ;: r,r:l,rrzili.l ; r.t Li. z* i trl r:il ;i z* pi r : :l i_- tl l



É
']:lil:il.1il].'r]lliil.r1rLeilr'lriltieiic:-i.tili...,:\,l!iIn]jii|1:iiť7'i]i:itili'.r,a1c'ť|]!j]ť]ll\i.
zl l}ili: :5 .l :]{j]|i

3, prodejní ffií§tú jť vybav§lm půfilů{.kanxi s§sbfii hlgieny,

t{. §álg lryia k*ntr*la zaměřs§a nff plně#í rrásledujíc{clr p*vií}lls§tí y§ vztet}u k prodeji nebaieného pďiva:

l. je za.lištěno, že v nristě odběru pečiva nedachaeí ke shlukcvání osob, _
.lcrkržr,z- /jť *á"fumb 4eaa**v4 a*i:žlrř *,% ,/l*t,
d

*re^@a!*alfua-7

rttke','ire iie1,.r-..jitll obcJo'i:nr' tt{hralti,t., ilřo:jiiťdť]i 1-1i} l1.1ť§ illit1,:i. illii,t,clerltil l s:ič.;li}

..:|i {fuMď.ď ř
,r:eď&

V sculadu s u*tancv*ním r§§ písrn, el} zákona č" 735Ea l 2 Sb",p kctrti.ole {k*níc[ni řád}, ve znční p*zdčjši*h
PředPisŮ hyia pořizrna f,*t*tj-*kunrentarc v c*litov éwt paětu Íá snírtrků" § p+říeen*u ťotorlgknmeittací Ěyla
osoba Př"i$clnrxš na rnis€ kcnťr*ly seanáruena a tg *áhle{ieffi v rua,bi}nirn eařizení lfotcaparátu,

]|--: lii]l}ijli_""
]],_j Ij:111}\ i- :i.il:,;i;li., , il s;-,;ii i 1

!', i'i-, ',i ,,., \r, ],.j-l!(, \ ;i |/

Úředrri hodiny:
po*dčli, sť,eda 8;00 - t?l0i}
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.í..qii'llll':li].lr]li]\]:iiriiť]l\!jlť]l]|i.:c.i;iniil1.1']ii]\'sl';t]siť./.\iiu.i:Lri,tltjcl:;.;llijic
;_L, iillr ] j ,l ]i;.]Li

i{}. ť*řEd4l,tli ljontrirlgiíc.ího rr;1_l]odá.Lrí_ ptsglrrné upr:ávr. q_gtlsťranění lteřro tlrcyenc,i
rr*:íi{rstathii Fiišíč$Ý§li kO,§ rtltrou r}otllq §*t{i ú{lst. ž kr}pír,{}l§ího rlá{§:

L1" Poučexrí;
Při p**tupu pCIdie § §;8 odst" 3 eákona č. ž58žúůů §b, rnůž* kontrcicv*rrá *soba po,daí nánritky proti
kcnírglnirnu aji§těrtí xvedenémx v pr*tckolrr o konfi"ole Krajské hygiertieké *tanici Moravskaslezsk*ho klaje
se *Ídl*rur v *str*vě ve ihtitě 3 dnrl od* dne předání protokolu o kgntfiřle na mísťě k*ntr*ly, Nánnitky se
pod;iva"}í pisemně, musi z nich být ďejmaé, pruttjakénru lconlTolníftru uji§těfti srněfují, a rnusi obsah*vat
*d*vodněni gesouhlasu s tílntt k+ntrshxí!fi xiištěnirn.

"tr2 ť§ltmkgí vy&tlt*vcn drre; ť,§:ý §p,* 1, la herciín-

l3* 8qqú*ls*t *hsgh_fiÍ§ {pačet str#rek pralokalu, popŤ, pi'í!chu}; ř

Frctokol fuy[ vylrrrt*ven t é

14, flqd]Eisy řr*ntx"elti i á*]i§hi

*rw/§?,,ť*&v éúFÁuar*

sťejrtoltise th,

l§" Fe*.rxerii §ř*xleťi Brcttltglrr,q kíř&trole na mí§tš ktlrtr*lyi
kcrutrclcvamo§ ps*b{}u uvedcnou výše v bodu 5., přítornncu xa místě
Jrrrúno a příjmeni: t
F,otvreuji pťevz*ti sťe.jnopistl prct*kolu o konfi-gle tpo*eisl..ť*?.ft.,

nz'* §ý.š4e, @{roat'
grovinnou gsohwu přít*;xn*u ng mistě k*ntr"*ly ruyede$o* vý§e v bedu §.,lrteré byl
na mistrě p*dia § ** odst, 3 xikc*,a č. ?5&/28fril §b,; předání pr*itko§u g kantlotre
doručen í prc tok o i u qjton_trn te kon|ro] ované oso bě,
.Inténoapříjmeni..řffi

irill.vt,zr.tij Dř*r,z_r:ti :r,t:.irl*1risit řt,trlirkirlit tl iitlilit,oir: i]..Llclpis l,

|lontre lyl

pcvinné osobč má ťĚinky

Dne

íČ: Ťt*{i9tdT
l§ ciá gvé sc.trráni[y: r*8p,ai,tť
ltreb l tu,,wr,v" khsgrre- *z

h,:d itl

tefflu| {ř WW Wfuríal l#/,?rřřL

Úřední lrodiny:
pondělí. středa 8;00 * l?:Sfr

.*



FI-NÁ Můfr

§polečnost Lidř Česká repuhÍřka v-o"§., se sídlem Nárožní 135sl11, 158 0G Fraha s, fč§: 2§,Ť rfi§41, zapsaná volrcir*dnínr rejstříftu vedeném &Áěstským *oudern v Praze, gddíl A, vfožíta 42824,zastoupená *v!m sp*l*Čníkenr Lidit-loldirrg §.i,.o., *e *ídlem Nárožní 135911T, 1s8 ůů Fraha 5, }čů:2§1 35 094, zaPsaný v obchcdnínr rejstříku vedenÉrrr ilÁěstskyrn goudem v praze, oddíí f;, vi*žka73294" ltterý je zastouPen jednateli panem Zdeňker-rl Jerie a panerfl pavlem §tratilem {ciále ien,,§pol*čn*st"), tímto zplnomocňuj* svéh* zanrěstnance

p,analpanr: }rrdráková Renáta

*bY jménem a t/ zájmu §PoleČnosti Činií veškerá potťebná právnílednání ve véci vzniku pracovrríhtrpoměru {pracovnéprávnířro vztahu) pro pozice spar3ajícído působnosti Zmacněnce

zmocněnec j* povinen při zastupování §paíe*no*ťi na záktaelě této plrré r*oci dodržcvat směrnicj§polečnosti,,Zastupování v pracovněprÉvních aál*žitgst*ch, ptné mccí.',

Tat* piná moe zaniká dnern skončení pracovního poměru zmo*něrtce u

V Pi"aze, dne .Za1

j8d Hoiding *.r"a.

Plnor-r moc přijírnám.

.l

jednatel L qrr'r

ž;
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