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žádost

Dobný den.

Žaaam podle § 106/1999 sb o zaslání informací ohledně fy : JORKY COMPANY ič. 03818101 , restaurace u Čeňa.
Jedná se o provedené kontroly, shledané nedostaky, závady,udělená opatření a udělené sankce ve správních řízení
Od r 2015 doposud,
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HLAVNÍHO MĚSTA

PRAHY

V Praze dne: 20. 3. 2019

Žádost o informaci na základě zákona č. 106lí999 Sb.. o svobodném přístupu k informacím. ve
znění pozděiších předpisů
Yážený pane

I,

dne 7. 3.2019 obdžela Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále jen ,,HSHMP-), Vaši žádost dle
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu kinformacím, ve znění pozdějšíchpředpisů, ve které
požadujete poskytnutí následujících informací:

1) lnformace ohledně firmy Jorky Company s.r.o,, V Zahradách 1, Praha 8, lČO: 03818101
2) Požadujete informace ohledně provedených kontrol ze strany HSHMP, shledaných
závad a udělených opatřenía udělenísankcíve správním řizení od roku 2015,

nedostatkŮ,

HSHMP v této provozovně pod touto společností provedla 2 kontroly.
1, kontrola dne 24, 1.2018. Kontrola se týkala porušovánízákona č- 6512017 Sb., o ochraně zdraví
před škodlivými účinkynávykových látek. Při této kontrole v provozovně nebyly shledány nedostatky
v porušování výše citovaného zákona,
2. kontrola byla provedena dne 10. 4. 2018. Kontrola byla opět zaměřena na dodržovánízákona č.
65t2a17 Sb,, o ochraně zdravi před škodlivými účinkynávykových látek. Při kontrole byla zjištěna
závada v porušovánítohoto zákona a společnosti byla uložena dne 25. 5.2018 pokuta ve výši 5.000
Kč,

ostatní podněty, které byly na tuto provozovnu obdženy, byly vždy předány k šetřeníStátnízemědělské
a potravinářské inspekci, neboť na základě jednání mezi Ministerstvem zdravotnictví a Ministerstvem
zemědělství a doporučenípro rozdělení výkonu úředníchkontrol po 1. 1 .2015 připadla tato provozovna
do dozoru výše uvedené instituce. HSHMP v předmětné provozovně provádí dozor nad dodrŽováním
zákona č. 65/2017 Sb.

,,podepsáno kvalifikovaným elektronickým podpisem"

Hygienid<á

sanice hl. m, Prahy se ďdlem v Praze Y Rytřská 4O4l 12, p.

Bankovní spoiení: ó!B haha

1

, č. ú.: 658250í 1l

o71oÝ tfu zt oogzso

v

§. 2O3, í 1O 01 Praha 1

lD datové schránky: Žpqai2i

V tel,:296 336 700 Y fex: 224 212335

v

podatelna@hygpraha.cz

Ý

WWW.hygpíaha.cz

