KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE
OLOMOUCKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V OLOMOUCI
Wolkerova 6, 779 11 Olomouc, tel. 585 719 111, e-mail: podatelna@khsolc.cz, ID: 7zyai4b

V Olomouci dne 9.2.2016
Č.j. : KHSOC/01560/2016/OC/HDM
Sp. Značka : KHSOC/01560/2016

Vyřizuje : Marcela Maťátková (tel. 585 719 283)
Adresát
Ing. Jaroslav Urban
Bystročice 231
779 00 Bystročice
Poskytnutí informací povinným subjektem v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
Vysvětlení nesrovnalostí ve vyjádření č.j.: KHSOC/30526/2015/OC/HDM
Dne 25.1.2016 byla na Krajskou hygienickou stanici Olomouckého kraje se sídlem
v Olomouci, Wolkerova 6, 779 11 Olomouc, (dále jen ,,KHS“), doručena Vaše „Žádost o
poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím“,
týkající se dětského pískoviště ve sportovním areálu v Bystročicích a dále žádost o „vysvětlení
nesrovnalostí ve vyjádření č.j.: KHSOC/30526/2015/OC/HDM.“
K žádosti o poskytnutí informací Vám KHS sděluje následující:
K bodu č. 1 „Akreditovaný kompletní laboratorní protokol rozboru včetně
akreditovaného odběru vzorku písku z dětského pískoviště ve sportovním areálu
(protokol o zkoušce 5117/01/2009), který KHS zaslala obec Bystročice 1.9. 2015.“ KHS
připravila požadované informace – kopie uvedených dokumentů - Protokol o zkoušce
č. 5117/01/2009 ze dne 12.5.2009 vyhotovený Zdravotním ústavem se sídlem v Olomouci.
Jejich zaslání bude ze strany KHS učiněno až po zaplacení poplatku dle sazebníku úhrad za
poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve
znění pozdějších předpisů, a to na účet KHS č.ú. 19-6629811, kód banky 0710 vedený u
České národní banky Ostrava, variabilní symbol 01560.
Pokud dojde k platbě poplatku převodem na účet KHS a následně k zaslání
požadovaných dokumentů, bude činit tento poplatek 48,- Kč, přičemž tato částka je složena
z:
náklady za pořízení fotokopie, formát A4, jednostránkový tisk - 1 strana - 2,00 Kč (podle
sazebníku úhrad za poskytnutí informací dle směrnice Poskytování informací Krajské
hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci č.j.: KHSOC/02906/2015/RED)
celkem 4 strany
8,00,-Kč
obálka C5
8,00,-Kč
poštovné
32,30,-Kč
(doporučeně)
Celkem
48,00,-Kč
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Požadované dokumenty lze po předchozí telefonické domluvě (telefon 585 719 283)
a po zaplacení poplatku za poskytnutí informací (kopie dokumentů) osobně převzít i na KHS.
V případě osobního převzetí bude poplatek za poskytnutí informací činit pouze 8,- Kč, tedy
do tohoto poplatku nebude zahrnuto poštovné a obálka.

Marcela Maťátková
vedoucí oddělení hygieny dětí a mladistvých Olomouc

