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VÁŠ DOPIS ZN.:    

ZE DNE:   

 

SPIS. ZNAČKA:  S-KHSMS 279626/2022/OV/OPaK 

ČÍSLO JEDNACÍ: KHSMS 281234/2022/OV/OPaK 

VYŘIZUJE:              Mgr. Valoušková 

TEL.:  

E-MAIL:                                  

 

DATUM:   21. 10. 2022 

  

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

ve znění pozdějších předpisů 

 

Dne 13. 10. 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 fyzické osoby 

 (dále jen „žadatelka“), která byla podána 

prostřednictvím datové schránky.  

 

Žadatelka v předmětné žádosti požádala o poskytnutí informací:  

 

„dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů Vás žádám 

o poskytnutí výsledků měření hluku z provozu v areálu společnosti Navos, a.s. 

Měření bylo provedeno v nočních hodinách ve dnech 13. – 14. 9. 2022 v chráněném venkovním prostoru domu 

na adrese Hobzíkova 2096/26 v Opavě.“ 

 

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

zákona č. 106/1999 Sb. požadovaný protokol č. 49808/2022 ze dne 15. 9. 2022, který je součástí přílohy tohoto 

dokumentu. 

 

S pozdravem 

 

 

Mgr. Eva Siejová, v.r. 

vedoucí oddělení právního a kontrolního 

Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje 

se sídlem v Ostravě 

 

Příloha: 

1x protokol č. 49808/2022 ze dne 15. 9. 2022 

 

 

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 

1x spis, počet listů 1 

 

 

 



Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě 

Na Bělidle 7, 702 00 OSTRAVA 

 

 

V Opavě 13. 10. 2022 

 

 

 

Dobrý den,  

dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů Vás 

žádám o poskytnutí výsledků měření hluku z provozu v areálu společnosti Navos, a.s. 

Měření bylo provedeno v nočních hodinách ve dnech 13. – 14. 9. 2022 v chráněném venkovním 

prostoru domu na adrese Hobzíkova 2096/26 v Opavě.  

 

Děkuji. 

S pozdravem 

 

 

 

 


