
V Ostravě dne 2.2.2022 
 
 
Krajská hygienická stanice 
             
 
 
Žádost o informace dle zákona 106/1999Sb. 
 
 
 
 
Na základě výše uvedeného zákona žádáme o tyto informace: 
 
Dne 31.1.2022 jste údajně prováděli jakousi kontrolu Raiffeisen bank Ostrava, 28. října 3348/65. 
 
Poskytněte nám prosím anonymizovaný protokol o této kontrole.  
 
 
 
Děkuji 
 

 
 

 



SPR 11.2 

 

VÁŠ DOPIS ZN.:    

ZE DNE:   

 

SPIS. ZNAČKA:  S-KHSMS 118860/2022/OV/OPaK 

ČÍSLO JEDNACÍ: KHSMS 148264/2022/OV/OPaK 

VYŘIZUJE:              Mgr. Valoušková 

TEL.: 

E-MAIL:                                

 

DATUM:  8. 2. 2022 

  

 
Poskytnutí informací dle § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 

k informacím, ve znění pozdějších předpisů 

 

Dne 2. 2. 2022 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., o svobodném 

přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“) žádost od  

 (dále jen „žadatel“), která byla 

podána prostřednictví datové schránky.  

 

Žadatel v předmětné žádosti požádal o poskytnutí informací:  

 

„Žádost o informace dle zákona 106/1999Sb. 
 

 

Na základě výše uvedeného zákona žádáme o tyto informace: 

 

Dne 31.1.2022 jste údajně prováděli jakousi kontrolu Raiffeisen bank Ostrava, 28. října 3348/65. 

 

Poskytněte nám prosím anonymizovaný protokol o této kontrole.“ 

 

Po posouzení obsahu žádosti správní orgán poskytuje žadateli v souladu s ustanovením § 14 odst. 5 písm. d) 

zákona č. 106/1999 Sb. požadované informace.  

 

Správní orgán k výše uvedené žádosti sděluje, že požadovaným protokolem o kontrole nedisponuje, jelikož dle 

zjištěných dat správní orgán kontrolu v Raiffeisenbank, na ulici 28. října 3348/65, 702 00 Ostrava neprováděl. 

Skutečnost, že takto požadovanou informací správní orgán nedisponuje, ověřoval v systému spisové služby 

a v databázi správního orgánu, přičemž tyto informace v nich nenašel. 

 

 

 

 

 

 

IČ: 71009167 

ID datové schránky: w8pai4f 

web: www.khsova.cz 

 Úřední hodiny: 

pondělí, středa 8:00 – 17:00 

 

 

 

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 – DS 

 

 

 

Mgr. Zuzana Babišová v. r. 

vedoucí služebního úřadu 

ředitelka Krajské hygienické stanice 

Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě 


