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Datovou zprávou

JUDr. Lenka Živělová
541 126 413
lenka.zivelova@khsbrno.cz

V Brně dne 18. dubna 2019

Sdělení o odložení žádosti o poskytnutí informace podle § 17 odst. 5 věta druhá
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších
předpisů
Dne 14.01.2019 byla Krajské hygienické stanici Jihomoravského kraje se sídlem v Brně (dále
jen „KHS JmK“) jako povinné osobě ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“) doručena
Vaše žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., zaevidována pod č. j. KHSJM
02202/2019/BM/PRAV, následně doplněna dne 22.01.2019, č. j. KHSJM 03945/2019/BM/PRAV,
kdy byla Vámi požadována informace:
1. „Roční souhrnné údaje o počtu kontrol, které byly u provozovatelů potravinářských podniků
provedeny z vlastní iniciativy Vaší instituce, a počet kontrol které byly provedeny na základě
cizího podnětu.
2. Roční souhrnné údaje o počtu kontrol u provozovatelů potravinářských podnětů, při kterých
byl identifikován přestupek a počtu kontrol, při kterých žádný přestupek identifikován nebyl.
3. Roční souhrnné údaje o počtu pokut uložených provozovatelům potravinářských podniků.
4. Roční souhrnné údaje o výši pokut uložených provozovatelům potravinářských podniků.
5. Jakým způsobem je vyčíslena finální výše udělené pokuty (kumulovaná částka za všechny
přestupky, nebo je trestán pouze nejzávažnější identifikovaný přestupek)?
6. Žádám Vás o poskytnutí těchto informací v časovém období let 2013-2017, za každý rok
jednotlivě“.
Přípisem KHS JmK ze dne 04.02.2019, č. j. KHSJM 05819/2019/BM/PRAV, Vám bylo
v souladu s § 17 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. zasláno Sdělení - oznámení o poskytnutí informace
za úhradu, která byla vyčíslena ve výši 206.466,-Kč, současně s poučením, že pokud nebude
požadovaná úhrada zaplacena do 60 dnů ode dne oznámení, povinný subjekt žádost odloží. Doručení
vykázáno dne 04.02.2019.
Zákonná šedesátidenní lhůta pro zaplacení požadované úhrady uplynula dne 06.04.2019.
Vzhledem k tomu, že ve stanovené lhůtě nebyla úhrada provedena, byla Vaše žádost ze dne
14.01.2019, která byla KHS JmK zaevidována pod č. j. KHSJM 02202/2019/BM/PRAV (následně
doplněna dne 22.01.2019, č. j. KHSJM 03945/2019/BM/PRAV), v souladu s § 17 odst. 5 věta druhá
zákona č. 106/1999 Sb. odložena.
Proti odložení žádosti dle § 17 odst. 5 věta druhá zákona č. 106/1999 Sb. není přípustný
opravný prostředek.
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