
Dobrý den,
 
Žádám o poskytnutí veškerých technických údajů a spisových materiálů z měření 
hluku KHSMS 56477/2021/OV/HOK ve smyslu zákona č. 106/19990Sb. - Zákon o 
svobodném přístupu k informací.
 
Tímto mi sdělte podrobný postup  poskytnutí údajů  dle výše citovaného zákona.
 
S pozdravem

 
 
______________________________________________________________
> Od: "Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje" <podatelna@khsova.cz>

 

 Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě
 Na Bělidle 7/724
 702 00 Moravská Ostrava a Přívoz
 tel.: +420 595 138 111
 e-mail: e-podatelna@khsova.cz (pro zprávy elektronicky podepsané)
 e-mail: podatelna@khsova.cz (pro ostatní zprávy)
 web: www.khsova.cz
 IDS: w8pai4f
 IČ 71009167



 

 

VÁŠ DOPIS ZN.:   

ZE DNE:  

 

SPIS. ZNAČKA:  S-KHSMS 283952/2022/OV/OPaK 

ČÍSLO JEDNACÍ: KHSMS 284767/2022/OV/OPaK 

VYŘIZUJE: Mgr. Kohótová  

TEL.:  

E-MAIL:  

 

DATUM:  9. 11. 2022 

 

 

 

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

k informacím, ve znění pozdějších předpisů 

Dne 6. 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., o svobodném 

přístupu k informacím (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“) žádost  (dále jen „žadatel“) 

o informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., která byla správnímu orgánu doručena prostřednictvím emailové 

zprávy. 

V předmětné žádosti požádal žadatel o poskytnutí následujících informací: 

„Dobrý den, 

Žádám o poskytnutí veškerých technických údajů a spisových materiálů z měření hluku KHSMS 

56477/2021/OV/HOK ve smyslu zákona č. 106/19990Sb. - Zákon o svobodném přístupu k informací. 

Tímto mi sdělte podrobný postup poskytnutí údajů dle výše citovaného zákona.“ 

Po posouzení obsahu žádosti správní orgán poskytuje žadateli v souladu s ustanovením  

§ 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb. požadovanou informaci.  

Správní orgán žadateli v příloze poskytuje spisový materiál sp. zn. S-KHSMS 43849/2021/OV/HOK vztahující 

se k výkonu státního zdravotního dozoru ze dne 22. 6. 2021 z měření hluku na adrese  

 Správní orgán pro úplnost dodává, že spis sp. zn. S-KHSMS 56477/2021/OV/HOK požadovaný 

žadatelem, obsahuje pouze podnět, na základě kterého správní orgán dne 22. 6. 2021 provedl státní zdravotní 

dozor, přičemž informace požadované žadatelem jsou součástí spisu sp. zn. S-KHSMS 43849/2021/OV/HOK, 

který správní orgán poskytuje žadateli v příloze tohoto dokumentu. 

K požadavku žadatele, aby mu byl správním orgánem sdělen podrobný postup poskytnutí údajů dle zákona 

č. 106/1999 Sb. správní orgán sděluje, že správnímu orgánu nepřísluší podávat výklad právních předpisů.  

 

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 – email 

1x spis  

  

 

 

 

Mgr. Eva Siejová, v. r. 

vedoucí oddělení právního a kontrolního 

Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje 

se sídlem v Ostravě 

 


