Od:
středa 2. října 201 9 1 2:20
dotaz dotazy vznesené na instituci HSHMP
Žádosto informace podledotaz - Restauraci Na Urale, Uralská 690/9, 'l60 00 Praha

OdesIáno:
Komu:
Předmět:

6; kontroly

Žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č.1O6/L999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
Povinný subjekt:
Hygienická stanice hlavního města Prahy se sídlem v Praze
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Povinný subjekt: Hygienická stanice hlavního města Prahy se sídlem v Praze
Žádost o informace podle zákon a č.106/1999 Sb, o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,
prosím o informaci, zda jste provedli kontrolu hygienických standardů v restauraci Na Urale, Uralská 690/9,160 00
Praha 6 - Bubeneč během posledních pěti let.
pokud ano, prosím o poskytnutí dat, kdy byly tyto kontroly provedeny a zároveň o zaslání kopie výsledku této
kontroly (pouze) z poslední kontroly,
Prosím o zaslánítěchto informací pouze přes tuto webovou stránku (např. ne přes dopis zaslaný Českou poštou)

s přátelským pozd ravem,

lnformaci poskytněte elektronicky na e-mail:
Tato elektronická adresa je adresou pro doručováníve smyslu § 14 odst. 2Zákona o svobodném přístupu k
informacím. Na tuto adresu žádám io doručenídovlastních rukou (případně rozhodnutí o odmítnutížádosti)
postupem podle § 19 odst. 8 Správního řáOu. Řádn,im a včasným zpřístupněním informace na základě této žádosti
beru na vědomí, že jste splnili svou povinnost podle Zákona 106/1999 Sb,

Vámi poskytnutá informace bude automaticky zveřejněna na stránkách www.informaceprovsechny,cz. Použitímtéto
služby žadatel s takovým zveřejněním vyjádřil souhlas. Tím také splníte povinnost zveřejnit informace zpŮsobem
umožňujícídálkovýpřístup (§ 5, odst. 3 Zákona 106/1999 Sb.).
Ochrana osobních údajůžadatele:
Jako provozovatel služby lnformace pro všechny vás žádáme, abyste do odpovědi a případných příloh NEUVÁDĚLl
ŽÁoruÉosoBNÍ Úorur ŽRoRrrlr. pro plnou identifikaci žadate|e ve vašíodpovědi stačíjméno,příjmenía unikátní e-

mailová adresa, kterou vygeneroval náš systém pro daný dotaz. Při uveřejněnívaší odpovědi na stránkách lnformace
pro všechny dochází k zveřejnění na stránkách www.infoprovsechny.cz. Pokud text odpovědi obsahuje osobní údaje,
k jejichž zveřejnění vám žadatel nedal souhlas, dochází jejich uveřejněním k porušeníochrany osobních údajů.Jako
povinný subjekt jste podle zákona správcem osobních údajŮ žadatele, které jste povinni zpracovávat pouze za
účelemvyřízení žádosti o poskytnutí informace, Při uveřejnění informací zákon předpokládá zveřejnění poskytnutí
informací, n

i

kol iv zve řejněn í ide ntifi kačn ích údajůžadatele.

Datum podání:

2/Io/2oL9
Vyloučeníodpovědnosti:Tato zpráva a jakékoliv odpovědi na ni budou uveřejněny na stránkách lnformace pro
všechny. Naše pravidla o ochraně osobních údajůa autorských právech si přečtěte:
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pokud jste poskytovatelem informacía považujete naši službu za užitečnou,požádejte lT nebo oddělení spravující
vaše webové stránky o propojenís našimi stránkami- ideálně tam, kde uveřejňujete povinné informace,

Doprovodná informace

Dne 2, 10. 2019 obdžela Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále jen ,,HSHMP')
žádost o poskytnutí informace dlezákona č. '106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
Na základě žádosti, doručenéHSHMP dne 2. 10. 2019, byla dne 16. 10. 2019 poskytnuta
anonymizovaná kopie protokolu o kontrole dotčenérestaurace ze dne 20. 12,2016.

