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Datovou zprávou 
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Vážení,  

dovoluji si Krajskou hygienickou stanici Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě  (dále 

jen „KHS“) jako povinný subjekt ve smyslu § 2 odst. zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 

přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, požádat o poskytnutí informace týkající 

se činnosti KHS. 

 

Konkrétně bych si dovolil KHS požádat o následující informace: 

 

1) Zaslání rozhodnutí KHS č.j. KHSMS 14491/2019/KA/HP ze dne 19. března 2019, 

týkající se kategorizace vlivu na zdraví zaměstnanců pracujících v pozici „provozní 

vozač a operátor – tažec suchý tah“ u zaměstnavatele – společnosti  

 

 

 

 

2) Zaslání všech ostatních rozhodnutí, kterými bylo ze strany KHS stanoveno pro období 

let 2017 a 2018 zařazení práce v pozici „provozní vozač a operátor – tažec suchý tah“ 

u výše uvedeného zaměstnavatele do kategorie dle § 37 zákona č. č. 258/2000 Sb., o 

ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve spojení 

s vyhláškou ministerstva zdravotnictví č. č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví 

podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických 

expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu pro provádění 

biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými 

činiteli.  

 

VĚC: ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ INFORMACE 
PODLE ZÁKONA Č. 106/1999 SB.  
O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM,  
VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ 

  

Žadatel  
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Oznámení o vyřízení žádosti prosím zaslat datovou zprávou na adresu své datové schránky 

  

 

 

S úctou 

 

 

 

 

 



 

 

VÁŠ DOPIS ZN.:   
ZE DNE:  
 
SPIS. ZNAČKA:  S-KHSMS 265935/2022/OV/OPaK 
ČÍSLO JEDNACÍ: KHSMS 267004/2022/OV/OPaK 
VYŘIZUJE:  
TEL.:  
E-MAIL:  
 
DATUM:  12.8.2022 
 
 
Poskytnutí informací dle § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, 
ve znění pozdějších předpisů 
 
Dne 4.8.2022 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. žádost  

 (dále jen „žadatel“) o informace ve 
smyslu zákona č. 106/1999 Sb., která byla podána prostřednictvím datové schránky.   
  
V předmětné žádosti požádal o poskytnutí následující informace, a to: 

„1) Zaslání rozhodnutí KHS č.j. KHSMS 14491/2019/KA/HP ze dne 19. března 2019, týkající se kategorizace 
vlivu na zdraví zaměstnanců pracujících v pozici „provozní vozač a operátor – tažec suchý tah“ u zaměstnavatele 
– společnosti  

 
  

 
2) Zaslání všech ostatních rozhodnutí, kterými bylo ze strany KHS stanoveno pro období let 2017 a 2018 zařazení 
práce v pozici „provozní vozač a operátor – tažec suchý tah“ u výše uvedeného zaměstnavatele do kategorie dle 
§ 37 zákona č. č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve spojení 
s vyhláškou ministerstva zdravotnictví č. č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do 
kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu pro 
provádění biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli.“ 

 

Po posouzení obsahu žádosti správní orgán poskytuje žadateli v souladu s ustanovením  
§ 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb. informaci požadovanou pod bodem ad 1) žádosti a v příloze připojuje 
dané rozhodnutí č.j. KHSMS 14491/2019/KA/HP ze dne 19.3.2019. 

 

K bodu ad 2) žádosti správní orgán sděluje, že jiná rozhodnutí pro období let 2017 a 2018 týkající se zařazení 
práce „provozní vozač a operátor – tažec suchý tah“ u daného zaměstnavatele nebyla vydána. 
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Rozdělovník: 
Počet výtisků vyhotoveného dokumentu: 1 
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Mgr. Eva Siejová v. r.  
vedoucí oddělení právního a kontrolního 
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