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Yěc: Žádost o posk_vtnurf inlirrnací na základě zákona č. tOói l999 §b.
Važení.
\r tcrtrrtc i nrinr.rlctn rocc jsnre sc stali obéti štvavýcirt neptidložených a
neoclůvodnčných pornlrrr,. kterd se zejnréna projevrrval3, fbrmcru nepravdivý*h
enrailov_Ých zpráv na rrúnéúřad"r. ,{drcsátern bJ-la r,žc11, ur.áděna snr,,-,šlcná.
rreexisfující osoba, nebo tlsi:ba s ni:nri spřízrrčná, která po pozdějši konfrontaci r.ůbec
nevěděla, že by t;rhavé dopis1. psaia.
LTvedený negativní .iev eskaluje a naše dalšíčinnost je tínr vážttě ilhrtržována.
Builenre sť pťCIti tůmuto ne§alému jevu bránit právní ce§tůtt lr v této souvislosti Vás
zdvořile ž.ádrime o poskytnuti irrlilrntací tT stížrtostechz let 2{J14 a 2015. které se
vázaly na naše činnosti. a 1tl zsjména ke spoletinost§m a prcrvozťlm:

Hygienická stanice hlavního města Prahy
Rytířská 404ll2, Praha

1 . tel.: 296 336 700 . potlatelna@hyepraha.cz

. ID: zpqai2i

čj. Hsrnzp

I4825/2a15
Spis. zn.: S-HSHMP 1482512015
Vyřizuje: Mgr. Aneta Válová

Y Praze dne

10.4.2015

Odpověd' na žádost o poskytnutí informací dle z. č. 106/1999 Sb.
Yážený pane
zasílárng l.^^ia crížnnqtí-l lpt )a14 a ),0l5. kteró se
týkaly činnosti a provozoven společnosti
S ohledem lla povinnost ochrany osobních údajůjsrne nucenl tyto stlznostt
zák. č, 25812000 Sb,,
anonymizovat. Nicmóně ustanovcní § 89 odstavce
z,draví
sdělovat osobní Údaje
v platném znění, umožňuje orgánu ochrany veřejného
na vyžádání státního zástupce a po podání žaloby téžpředsedy Senátu. Proto, pokud
se rozlrodnete obrátit na orgány činnév trestním řízcní, jsme připraveni poskytnout
j im potřebnou součinnost,

kVašížádosti ze dne L4.2015

2

S pozdravem

MUDr. Hana Kunstovná

vedoucí odboru hygieny výžívy
a předmětů běžnéhoužívání
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