V Ostravě dne 13.11.2017
KHSMS
Letošník
Stížnost na nevyřízení stížnosti KHSMS 58742/2017/OV/HV
V souladu se zákonem 106/1999Sb. žádáme o kopii dokumentu, který Letošníka opravňoval podat
TO a oznámení na úřad.
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ALAGAS s.r.o.
Nádražní 3222/138c
702 00 Ostrava-Moravská
Ostrava

ROZHODNUTÍ
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 §
15 odst. 1.ve spojení s ustanovením § 11 odst. 2 písm.a) zákona č. 106/1999 Sb. o žádosti právnické
osoby ALAGAS s.r.o., se sídlem: Nádražní 3222/138c, 702 00 Moravská Ostrava, IČ:
27768601 (dále jen „žadatel“), takto:
Podle ustanovení § 15 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. se žádost ze dne 13.11.2017 o poskytnutí následující
informace:
1) kopii dokumentu, který Letošníka opravňoval podat trestní oznámení
2) oznámení, které učinil Letošník na Magistrát města Ostravy, případně oznámení učiněná Letošníkem
na jiný úřad, sdělení kdo mu uvedené nařídil a kopii všech oznámení, které Letošník učinil ve věci
kontroly bistra na Zámecké ulici

o d m í t á.
Podle ustanovení § 15 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., v souladu s 11 odst. 2 písm.a) zákona č.
106/1999 Sb. se žádost o poskytnutí informace ze dne 20.11.2017
1) dokument, na základě kterého byla kontrola v bistru provedena (postoupení od občana nebo instituce
zvenčí na základě kterého byla provedena kontrola)

odmítá.
Odůvodnění:
Dne 13.11.2017 jako součást stížnosti na nevyřízení stížnosti KHSMS 58742/2014/OV/HV, byla na
Krajskou hygienickou stanici Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě (dále jen „správní orgán“)
doručena žadatelova žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. učiněná
prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky. Jednalo se o poskytnutí následující informace.
Žadatel žádá o poskytnutí kopie dokumentu, který Letošníka opravňoval podat trestní oznámení a oznámení
na úřad.
Dne 16.11.2017 s datem doručení dne 20.11.2017 vyzval správní orgán v souladu s ustanovením § 14 odst. 5
písm.b) zákona .č 106/1999 Sb. žadatele o doplnění části své žádosti v části „oznámení na úřad“ ve smyslu
upřesnění o jaké oznámení, a kterému úřadu mělo být adresováno.
Dne 20.11.2017 žadatel doplnil svou žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., když uvedl následující. Žadatel
uvedl, že měl na mysli oznámení, které učinil Letošník na Magistrát města Ostravy. Dále uvedl, že jej rovněž

zajímají i podání na jiný úřad, pokud byla učiněna, a kdo Letošníkovi nařídil učinit tyto podání, dále žádal o
kopii všech těchto oznámení, které Letošník učinil ve věci kontroly bistra na Zámecké ulici.
Současně dále účastník podáním ze dne 20.11.2017 rozšířil svou žádost o informaci na dokument, na základě
kterého byla kontrola v provozovně provedena. Žadatel uvedl, že jej zajímá dokument od občana případně
instituce zvenčí, na základě kterého byla kontrola provedena.
Po posouzení obsahu žádosti správní orgán sděluje. Pokud jde o žádost ze dne 13.11.2017 týkající se
poskytnutí:

1) kopie dokumentu, který Letošníka opravňoval podat trestní oznámení
2) oznámení, které učinil Letošník na Magistrát města Ostravy, případně oznámení učiněná
Letošníkem na jiný úřad, sdělení kdo mu uvedené nařídil a kopii všech oznámení, které Letošník
učinil ve věci kontroly bistra na Zámecké ulici
k vedenému správní orgán sděluje, že uvedenou informaci nemá k dispozici, respektive, že
neexistuje dokument, který by Ing. Letošníka opravňoval podat trestní oznámení, a dále rovněž
neexistuje oznámení, které by učinil Ing. Letošník na Magistrát města Ostravy případně na jiné
úřady v souvislosti s kontrolou bistra na Zámecké ulici. Požadované dokumenty nebyly vytvořeny,
nejsou tedy v dispozici správního orgánu, a proto v souladu s ustanovením §15 odst. 1 zákona č.
106/1999 Sb. správní orgán rozhodl o odmítnutí žádosti.
K druhé části žádost učiněné dne 20.11.2017 týkající se poskytnutí

1)dokumentu, na základě kterého byla kontrola v bistru provedena (postoupení od občana nebo
instituce zvenčí na základě kterého byla provedena kontrola)
K uvedenému správní orgán sděluje, že se jedná o informaci vzniklou bez použití veřejných
prostředků, která byla předána osobou, jíž takovouto povinnost zákon neukládá, pokud nesdělila, že
s poskytnutím informace souhlasí. Správní orgán v souladu s ustanovením § 11 odst. 2 písm.a)
zákona č. 106/1999 Sb., takovou informaci neposkytne.
Na základě výše uvedeného bylo proto rozhodnuto, jak je ve výroku uvedeno.
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.

MUDr. Helena Šebáková,v.r.
vedoucí služebního úřadu
ředitelka Krajské hygienické stanice
Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě
Rozdělovník:
Počet výtisků vyhotoveného dokumentu: 2
1x adresát, počet listů 1 –DS
1x spis, počet listů 1
1x sekretariát , počet listů 1

