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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:  

 
 

Návrh zařazení svářeče –  do III. Kategorie.  

 

 

 

Datum : 29.9.2022    Podpis:  

Telefon:  
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VÁŠ DOPIS ZN.:   

ZE DNE:  

 

SPIS. ZNAČKA:  S-KHSMS 276986/2022/OV/OPaK 

ČÍSLO JEDNACÍ: KHSMS 286928/2022/OV/OPaK 

VYŘIZUJE: Mgr. Valoušková   

TEL.:  

E-MAIL:  

 

DATUM:  28. 11. 2022   

 

 

R O Z H O D N U T Í 

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě 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.“), rozhodla v souladu s ustanovením § 14 odst. 5 písm. b) zákona 

č. 106/1999 Sb., o žádosti právnické osoby  

 

, takto: 

Podle ustanovení § 14 odst. 5 písm. b) zákona č. 106/1999 Sb., se žádost o poskytnutí informace ze dne 

29. 9. 2022 

o d m í t á . 

Odůvodnění:  

Dne 3. 11. 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 

právnické osoby , 

zastoupené na základě plné moci  

 (dále jen „žadatel“) o informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., která byla podána prostřednictvím 

datové schránky.  

Obsahem předmětné žádosti bylo, cituji: „Návrh zařazení svářeče – do III. Kategorie.“ 

Správní orgán vyzval žadatele v souladu s ustanovením § 14 odst. 5 zákona č. 106/1999 Sb., upřesnění žádosti 

ve lhůtě 30 dnů ode dne doručení výzvy. Součástí výzvy bylo také poučení o důsledcích nedoplnění žádosti. 

Výzvu správní orgán doručoval prostřednictvím datové sítě do datové schránky žadatele. Výzva byla žadateli 

doručena dne 11. 10. 2022. 

Dále správní orgán sděluje, že dle § 3 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. se informací pro účely tohoto zákona 

rozumí jakýkoliv obsah nebo jeho část v jakékoliv podobě, zaznamenaný na jakémkoliv nosiči, zejména obsah 

písemného záznamu na listině, záznamu uloženého v elektronické podobě nebo záznamu zvukového, 

obrazového nebo audiovizuálního.  

Správní orgán uvádí, že dle § 14 odst. 5 písm. b) zákona č. 106/1999 Sb. povinný subjekt posoudí žádost 

a v případě, že je žádost nesrozumitelná, není zřejmé, jaká informace je požadována, nebo je formulována příliš 

obecně, vyzve žadatele ve lhůtě do sedmi dnů od podání žádosti, aby žádost upřesnil, neupřesní-li žadatel žádost 

do 30 dnů ode dne doručení výzvy, rozhodne o odmítnutí žádosti. 

K rukám  
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Vzhledem k tomu, že žadatel svou žádost podanou v režimu zákona č. 106/1999 Sb., v zákonné lhůtě neupřesnil, 

bylo rozhodnuto o odmítnutí žádosti žadatele, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.  

 

Poučení o odvolání:  

Podle § 16 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. ve spojení s ustanovením § 83 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní 

řád, ve znění pozdějších předpisů, se lze proti tomuto rozhodnutí odvolat do 15 dnů ode dne jeho doručení 

k Ministerstvu zdravotnictví ČR v Praze – hlavnímu hygienikovi ČR podáním u Krajské hygienické stanice 

Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě. 

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Zuzana Babišová v.r. 

vedoucí služebního úřadu 

ředitelka Krajské hygienické stanice 

Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě 

Rozdělovník: 

Počet výtisků vyhotoveného dokumentu: 2 

1x adresát, počet stran 2 – DS 

1x spis, počet stran 1 

  

 

 

 

 

 


