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V Olomouci dne 11.6.2019 

 

 

Poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb. 

 

 

Dne 14.5.2019 obdržela Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje se sídlem 

v Olomouci, (dále jen povinný subjekt), žádost o poskytnutí informace na základě zákona č. 

106/1999 Sb., o poskytnutí informací, ve znění pozdějších předpisů, spočívající v poskytnutí 

informací:  

 

„…žádám vás touto cestou o znovu a tedy o doplnění nedodaných podkladů. Připomenu, že 

mě zajímají i stanoviska, tedy odpor, odvolání, apod. spolku Libertas. K tomu i vývoj jejich 

řešení.“.  

 

 

Dne 27.5. 2019 poskytl povinný subjekt žadateli požadovanou informaci v plném rozsahu, a 

to (citace): 

 

K Vaší žádosti KHS uvádí:   

 

Přípisem „Poskytnutí informace povinným subjektem v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., 

o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon  

č. 106/1999 Sb.“)“, č.j. KHSOC/13217/2019/OC/HV ze dne 13. 5. 2019, Vám KHS poskytla 

veškeré dokumenty poukazující na výsledek šetření ve věci všech kontrol specifikovaných ve 

Vaší předchozí žádosti.   

 

Po dobu účinnosti zákona č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky 

návykových látek, ve znění pozdějších předpisů, tj. od 31. 5. 2017 dosud, při kontrole 

povinností plynoucích z tohoto zákona KHS neobdržela žádné podání spolku Libertas 

S'n'T Club, z. s., se sídlem Palackého 715/15, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 06155154 

(dále jen „spolek Libertas S'n'T Club, z. s.“). Od tohoto subjektu nebyla KHS doručena žádná 

stanoviska, námitky, odpory, odvolání ani jiná vyjádření. Pro úplnost KHS uvádí, že spolek 

Libertas S'n'T Club, z. s. není v rámci žádného státního zdravotního dozoru kontrolovanou 

osobou, ani obviněným v řízení o přestupku. 

 

 

 

 

Mgr. Zuzana Švarcová 

          ředitelka odboru správního  

 
 


