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JUDr. Lenka Živělová
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V Brně dne 18. dubna 2019

USNESENÍ
Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně (dále jen „KHS JmK“) 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 § 17 odst. 5 věta druhá zákona č. 106/1999 Sb. o žádosti
(dále jen „žadatel“), takto:
Podle ustanovení § 17 odst. 5 věta druhá zákona č. 106/1999 Sb. se žádost o poskytnutí
informací ze dne 14.01.2019, zaevidovaná pod č. j. KHSJM 02202/2019/BM/PRAV, doplněná den
22.01.2019 č. j. KHSJM 03945/2019/BM/PRAV,
o d k l á d á.

Odůvodnění
Dne 14.01.2019 byla KHS JmK jako povinné osobě ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999
Sb. doručena 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 žadatelem požadována mimo jiné informace – cit.: „Roční souhrnné údaje o počtu kontrol
u provozovatelů potravinářských podniků, při kterých byl identifikován přestupek a počtu kontrol,
při kterých žádný přestupek identifikován nebyl“.
Vzhledem k tomu, že poskytnutí požadované informace vyžaduje mimořádně rozsáhlé
vyhledávání, bylo žadateli zasláno Sdělení – oznámení o poskytnutí informace za úhradu č. j. KHSJM
05819/2019/BM/PRAV, ze dne 04.02.2019, kterým byly náklady spojené s vyhledáváním informací
vyčísleny na 206.466,-Kč a žadatel byl vyzván k jejich uhrazení. Žadatel byl poučen, že pokud
do 60 dnů ode dne oznámení výše požadované úhrady tato úhrada nebude zaplacena, povinný
subjekt žádost odloží. Doručení vykázáno dne 04.02.2019.
Lhůta pro zaplacení požadované úhrady uplynula dne 06.04.2019. Povinnému subjektu
tedy nezbývá než postupovat dle § 17 odst. 5 věta druhá zákona č. 106/1999 Sb. a žádost odložit.
Proto bylo rozhodnuto tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení.
P o u č e n í : Toto usnesení se poznamenává do spisu a nelze se proti němu odvolat.
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