
K R A J S K Á  H Y G I E N I C K Á  S T A N I C E
MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V  OSTRAVĚ

NA BĚLIDLE 7, 702 00 OSTRAVA

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ INFORMACE 
dle zákona č. 106/1999Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Povinný subjekt: Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě 

ŽADATEL

Právnická osoba (obchodní firma/název a právní forma, sídlo, IČ):

Podnikající fyzická osoba  (jméno, příjmení, adresa trvalého bydliště a sídla, popř.jiná adresa pro doručování, IČ):

Fyzická osoba  (jméno, příjmení, datum narození, adresa trvalého bydliště a sídla, popř. jiná adresa pro doručování):

POŽADOVANÁ INFORMACE: 

Dobrý den,
jsem zaměstnanec společnosti ITT Holding, Ostrava Hrabová. Od roku 2013 mi byla přiznána choroba z povolání.
Byla jsem přeřazena na pracoviště lakovny. Dne 9.11. 2021 byla na lakovně kontrola hygieny. Byly jsme poslány s
kolegyní na jiné pracoviště, což mě udivilo. Proto jsem se informovala u hlavního bezpečnostního technika. Bylo mi
sděleno, že je to z důvodu řešení choroby z povolání u jiné zaměstnankyně. Byla jsem ujištěna, že je vše v pořádku a že
nadále můžu pracovat na lakovně. Můžete mi prosím sdělit jestli jsem byla pravdivě informována?
Děkuji 

Podpis:                                                                                   Telefon: 

Datum  8.3.2022                                                                                        E-mail: 

 

IČ: 71009167
ID datové schránky: w8pai4f
web: www.khsova.cz

Tel: 595 138 111
e-mail: podatelna@khsova.cz 

Úřední hodiny:
pondělí, středa 8:00 – 17:00

mailto:podatelna@khsova.cz
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IČ: 71009167 
ID datové schránky: w8pai4f 
web: www.khsova.cz 
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VÁŠ DOPIS ZN.:   
ZE DNE:  
 
SPIS. ZNAČKA:  S-KHSMS 218723/2022/OV/OPaK 
ČÍSLO JEDNACÍ.: KHSMS 221010/2022/OV/OPaK 
VYŘIZUJE: Mgr. Siejová 
TEL.:  
E-MAIL:  
 
DATUM:   11.3.2022 
  
 
Poskytnutí informací dle § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k 
informacím, ve znění pozdějších předpisů 
 
Žadatel:  
 
Dne 8.3.2022 obdržela Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje (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 výše uvedené žadatelky, která byla 
podána prostřednictvím e-mailu. 
 
Žadatelka se v předmětné žádosti domáhala poskytnout následující informace: 
 
 „Dobrý den,  
jsem zaměstnanec společnosti ITT Holding, Ostrava Hrabová. Od roku 2013 mi byla přiznána choroba z 
povolání. Byla jsem přeřazena na pracoviště lakovny. Dne 9.11. 2021 byla na lakovně kontrola hygieny. Byly 
jsme poslány s kolegyní na jiné pracoviště, což mě udivilo. Proto jsem se informovala u hlavního 
bezpečnostního technika. Bylo mi sděleno, že je to z důvodu řešení choroby z povolání u jiné zaměstnankyně. 
Byla jsem ujištěna, že je vše v pořádku a že nadále můžu pracovat na lakovně. Můžete mi prosím sdělit jestli 
jsem byla pravdivě informována?  
Děkuji “ 
 
Po posouzení obsahu žádosti správní orgán tímto poskytuje v souladu s ustanovením § 14 odst. 5 písm. d) 
zákona č. 106/1999 Sb. požadovanou informaci: 
 
Správní orgán k výše uvedené žádosti sděluje, že dle zjištěných dat Krajská hygienická stanice 
Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě dne 9.11.2021 žádnou kontrolu (státní zdravotní dozor ani šetření 
choroby z povolání) ve společnosti ITT Holding, Ostrava Hrabová neprováděla Skutečnost, že takto 
požadovanou informací správní orgán nedisponuje, ověřoval v systému spisové služby a v databázi správního 
orgánu, přičemž tyto informace v nich nenašel. 
 
 
 
 
 
 

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje  
se sídlem v Ostravě 

NA BĚLIDLE 7, 702 00 OSTRAVA 
 

 
 

 
 

 
 

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

Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje  
se sídlem v Ostravě 

 

Rozdělovník: 
Počet výtisků vyhotoveného dokumentu: 1 
1x adresát, počet listů 1 – e-mail 
 
 
 
 


