
KRÁJ§KÁ HYGIENICKÁ sTANlC§
MoRAvsKosi.EZSKEHO KRAJa SE SíDL§M v OSTRÁYĚ

NA §ňL|DLE1.7t2 $t} OSTR.AVÁ

žÁnosr o posKvrnuri INrFoR.MACE
clle zakcna č. 106,'1999Sb, o svobodnérn přisrupu k iillortlací;n" r,r: zněni pozdě"iších pi,edpisů

Prrvinný subjekt: Krajská hvgienická stanice Mot"ar,skclsle;:slitlhcl 1,1,a"|e le sídlerrr v Ostrave

žalrarnr

poŽ {Di}vAi§Á I\ FORMAct] :

Žádám tímto o irríormaci, v€ kterých lzšech pfo\rozovnách straveirlacích služeb
(restauťacích)" spadajícíclr úzetnně pod městský obvcld Moravská Ostrava tl Přívou
bl la cine 11.11 .2021 vaším institutenl prováděna kontrola a.iakého charakteru.
Ted3, zda šlo pol-lze o výkon státní]ro zdravotního dozoru. tj. kontrolLr dodržování
yyhiášky č.13712004 Sb. r,e znění yyhl. c',602/2006 Sb., nebo jen o koritroltr crsob na
clodr,žování O-T-NI. či o sloučenor-r kontrolu obo,jího zaměření?
Očekávám tedy seznaml názvy všech darrýclr restaurací a ke ]<aždé zkráceně typ(y)
kc,ntroly.

Odpověd'prosín,l zašlete v eiektronické podobě na e*mailovou adresr_r(rriz.výše)

Děkuji

Datum ; v Ostravě 6.12.2021

IČ:71009167
Il) dator,é schrránkv: w8pai4f
web: wwrv.khsova.cz

Tel: 595 138 i 1 i
e-mai1 : pqdale!8a@iih§qva, cz

úředni hodiny:
pondělí, sťeda 8:00 - 17:00



Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje
se sídlem v ostravě

NA BELtllL,řj 7. 702 0{_} OSTR,\\'l\

vÁš nopts zN
Ztl DNE:

spts. zxačra:
číst-o lppNecí:
vyŘtzu:g;
TtrL.:
E-MAIL:

\,lgr. Sieior,á

-
DA-ft]h,1: l0.12.:íJ2l

Posk_vlrrutí informací tile § 14 otlst. 5 písm. d) zákona č" 10611999 S[r., o svoborlnénr přistupu k
informacím, ve znění pozrlěiších předpisii

Dne ].12,20f 1 olrdržela Krajsltá h_vgienická stanice Moravskcslezskéjro kra.ie se sícllern v Oslravě (dále jell
".správrli orgán")" jako povirirty sirtl.iekt ve snrvslit ustatlclvetrí § 2 odst. l zákorra č. lCI6/i999 Sb. \raši žádost
oinfat:maceve snrvslltzálrtrnač. 106i]999Sb.,kterábvlaptldánaplostřednicttítlre-nrailu.

Žadatel se v přeclmětnó žlrdosti ciomálial poskltnuti intbnrrací. blíže specifiktl-",anvch následovttě:

ťl:ttllttěprldmě,síslrliohwldMoruvsktiOstrnvguPrlítozhv,|ttcJne l1.11.202]tttšitti.tl,slií,tllemprotárlěnlt

1:l,fu|1l!fo; č.t37i2L)01 Sb. ye zněnívvhl. c.6{}2,i2006 ,\b,. nebri jen o konít,o!.t.t tlso!,; ttu tíocíržoráni O-'ť-N. čio
slotrlen.ott kanírrslu obrljího:urněření'? ()čekál,ám íedy 5g.y1,,tlý názty l,,šat:lt tíuných re,slt:lltt,ttci tt ke kctžclé
: lt l,, ti t, c i l ě ťyp {.1, ) k*n t r cl lv, "

Po posouzeltí olrsahu Vaší žádosti povirrn;- sitbjekt pcislt;,,tuje v sottladu s L}stanovellírn § l:t r:iist. 5 písln, d)
zákonir ť:. t06/1999 Sb. předmětnou intonnaci:

V uveclerrý detl netrvja pr_-rr,,innýn sul:iektenr prováděna v i]riivLlz0\.lráclr stravovacíclr služeb i,oblasti N{oravská
(Jstrai,a a, Přír,oz žádrrá korrtrola"

i\,igl. llva Sie.jclvii l,,r,
vedortcí ocldělrr:í prál nílro a, kcrtttrolnihtl

Kraj ské iryg i en it:ké stan i ce N{ oral skos l ezslié lro kra_i e

se sidlett v ostravě

Bozdě!ovqík:
Prrčet ťtisků q,lrotoveného dakunentu: 1

1x artresát. l list - e-rnail

íC: 7l0t}9 l67
I lf clirlové schrárrkv: *,8pai:{1'
rvcb: rvn w - khstlva,.cz

úřední hodiny:
ponděií, středa 8:00 - 17:00


