
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

Fyzická osoba  

POŽADOVANÁ INFORMACE: 

Žádám o  veškeré  výsledky  měření  hluku  z  dopravy  na  komunikaci  č.  II/477  ve  Frýdku-Místku  mezi  ul.
Bruzovská a ul. Černá cesta, provedených od začátku zprovoznění této pozemní komunikace. 

Žádám aby požadované informace mně byly zaslány elektronickou formou v zákonem stanovené lhůtě 15dnů
ode dne přijetí této žádosti.

Datum: 12.11.2022

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

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

Úřední hodiny:
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VÁŠ DOPIS ZN.:   

ZE DNE:  

 

SPIS. ZNAČKA:  S-KHSMS 285575/2022/OV/OPaK 

ČÍSLO JEDNACÍ: KHSMS 286912/2022/OV/OPaK 

VYŘIZUJE: Mgr. Kohótová  

TEL.:  

E-MAIL:  

 

DATUM:  21. 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 14. 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 pana  

 (dále jen „žadatel“) o informace ve smyslu zákona č. 106/1999 

Sb., která byla správnímu orgánu doručena prostřednictvím datové schránky. 

V předmětné žádosti požádal žadatel o poskytnutí následujících informací: 

„Žádám o veškeré výsledky měření hluku z dopravy na komunikaci č. II/477 ve Frýdku-Místku mezi ul. 

Bruzovská a ul. Černá cesta, provedených od začátku zprovoznění této pozemní komunikace. 

Žádám aby požadované informace mně byly zaslány elektronickou formou v zákonem stanovené lhůtě 15dnů ode 

dne přijetí této žádosti.“ 

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 dokumentaci související s výkonem státního zdravotního dozoru 

spočívající v měření hluku z dopravy na komunikaci č. II/477 v k. ú. Frýdek-Místek, a to ze dne 14. 6. 2017 a ze 

dne 29. 6. 2022. Jedná se o Protokol o kontrole č.j. KHSMS 37302/2017/FM/HOK ze dne 21. 7. 2017, jehož 

přílohou je také Protokol č. 34558/2017 Zdravotního ústavu se sídlem v Ostravě ze dne 27. 6. 2017 a dále 

Protokol o kontrole č.j. KHSMS 266066/2022/FM/HOK ze dne 15. 8. 2022, jehož přílohou je také Protokol č. 

38536/2022 Zdravotního ústavu se sídlem v Ostravě ze dne 20. 7. 2022. 

 

 

 

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje  
se sídlem v Ostravě 
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Rozdělovník: 

Počet výtisků vyhotoveného dokumentu: 1 

1x adresát, počet listů 1 – DS 

1x spis  
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