Hygienická stanice hlavního města Prahy
Rytířská 404/12,1 10 01 Praha 1
datovou sch rán kou zpqai2i
Věc: žádost o poskytnutí informací na základě zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k
informacím

Yážení,

6.6.201 9 jsem žádal o toto a nelze mi získat datovou zprávu. Systém datové schránky mě
neupozornil a při dnešníkontrole jsem nějakou zprávu sice našel, ale její příloha nelze stáhnout,

protože jižprý není v databázl Prosím tedy o znovu zaslání a pokud od té doby došlo k novinkám,
tak i připojení či aktualizaci.
Žaaam vás touto cestou tedy o toto:
1.

poskytnutí veškeriých informací a kopií souvisejících dokumentŮ, které poukazují na výsledek
šetřeníve věci všech kontrol provedenýchv zařízení SPOLEK U DEM|NKY Skrétova 3,Praha2.
Jelikož se jedná o změnu restaurace v kuřácký klub a v médiích jsme se dočetl, že byl v minulosti
kontrolován zqímá mě tento případ se všemi detaily. Podle stránky www.udeminky.cz podnik
stále funguje.
2.

poskytnutí veškených informací a kopií souvisejících dokumentů, které poukazují na výsledek
šetření ve věci všech kontrol provedených v zařízení KLUB KNOFL|K Bozděchova 2246/3,
Praha 5. Jelikož se jedná o změnu restaurace v kuřácký klub a v médiích jsme se dočetl, že byl v
minulosti kontro|ován zajímá mě tento případ se všemi detaily.
3. souhrnně k obou případům mě zalímá, jak v těchto případech pohlížítena dodržování:

3a:zákona65/2017 Sb., zqména pak §8 a §9
3b: zákona 258/2000 Sb., zejména pak §24 odst.

,1

/b, §23 odst.

1

3c: vyhlášky 137/2004 Sb., zejména pak §49 odst. 1/g
3d: nařízení Evropského parlamentu a rady ES 178/2002 Sb., zejména pak článek 3 odst. 2
3e: stavební zákon a kolaudaci

Prosím o poskytnutí informací a to zpět do (této) mé datové schránky.
Pro případné dotazy mě mŮžete kontaktovat i telefonicky na

Sepsáno

16.1

,í.2019, podepsáno

a odesláno datovou schránkou

Žádám, aby mé osobní údaje nebyly nikomu poskytovány, mimo pracovníkŮm vašeho
úřadu.
Pokud by některé mé dotazy musely být nezodpovězeny, žádám vždy o vysvětlení dŮvodu a
žádám, aby ostatní nezamítnutédotazy byly i tak zodpovězeny samostatně. Není tedy třeba na
žádost hledět jako na nedělitelný celek. Zqímá mě tedy odpověd'na vše, co v rámci zákona
umožníte.
pouze do datové schránky!)

Doprovodná informace

Dne 18. 11. 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 18. 11. 2019, byly dne 2. 12.2019 poskytnuty
žadateli požadované informace včetně dalšíchdoplňujících informací k provedeným
kontrolám dotčených provozoven. Dále byly žadateli poskytnuty anonymizované kopie
protokolů o kontrole, a to ze dne 27 . 6. 2018 a ze dne 25. 6, 2019.

