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V Olomouci dne 1.3.2019 

 

 

Poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb. 

 

 

Dne 31.1.2019 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 

informace : „…. o výsledku řízení, které proběhlo v období březen až duben 2018 u právnické 

osoby Střední průmyslové školy strojnické Olomouc, 17. listopadu 49, 779 00 Olomouc“ a 

„poskytnutí Příkazu na místě o přestupku v řízení na SPŠS Olomouc, 17. listopadu 49, 779 00 

Olomouc z dubna 2018“. 

 

Dne 15.2.2019 odeslal povinný subjekt žadateli požadované informace v rozsahu: 

 

„Dne 27. 3. 2018 byl ze strany KHS zahájen státní zdravotní dozor (dále jen „SZD“)  

u  kontrolované osoby Střední průmyslová škola strojnická, Olomouc, 17. listopadu 49,  

779 00 Olomouc, IČO: 00601748 (dále jen „kontrolovaná osoba“). Předmětem kontroly bylo 

mimo jiné plnění povinnosti podle § 7 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného 

zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

„zákon č. 258/2000 S.“), ve spojení s § 20 vyhlášky č. 410/2005 Sb., o hygienických 

požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a 

mladistvých, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č.410/2005 Sb.“), dle kterého 

musí mít zařízení pro výchovu a vzdělávání zajištěnu dodávku tekoucí pitné vody podle 

zvláštního právního předpisu, tj. dle § 3 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb. ve spojení s vyhláškou 

č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a 

rozsah kontroly pitné vody, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č. 252/2004 

Sb.“). V rámci SZD byly dne 28. 3. 2018 odebrány v učebně 2.A a 4.B vzorky pitné vody za 

účelem laboratorního vyšetření na přítomnost chemického prvku olova v pitné vodě a 

mikrobiologického vyšetření pitné vody. Výsledky laboratorního vyšetření prokázaly 

překročení limitních hodnot ukazatele olovo stanovených vyhláškou č. 252/2004 Sb., a to ve 

třech vzorcích z pěti. Dne 11.4.2018 byl z předmětného SZD vyhotoven protokol o kontrole  

č. j.: KHSOC/08120/2018/OC/HDM. Nesplněním povinnosti stanovené § 7 odst. 1 zákona  

č. 258/2000 Sb., ve spojení s § 20 vyhlášky č. 410/2005 Sb. se kontrolovaná osoba dopustila 

přestupku podle § 92d odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., za což jí byl uložen správní trest 

napomenutí, a to příkazem na místě o přestupku č.j. KHSOC/09222/2018/OC/HDM ze dne 11. 

4. 2018 (dále jen „příkaz na místě o přestupku“).“ 

 

KHS dále poskytla žadateli anonymizovanou kopii příkazu na místě o přestupku.  

 

Mgr. Zuzana Švarcová 

          ředitelka odboru správního  

 
 


