KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE

JIHOČESKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH
adresa: Na Sadech 25, 370 71 České Budějovice, tel.: 420 387 712 111, fax: +420 387 712 158

e-mail: khscb@khscb.cz, ID: agzai3c
Váš dopis značky:
Ze dne:
Naše č. j.: KHSJC 33887/2015/HOK.JH
Spisová značka: S-KHSJC 33887/2015/1
Vyřizuje: Másílková
Tel. číslo: 387712525

Obec Smržov
Smržov č.p. 12
379 01 Třeboň

Datum: 9.12.2015
INFORMACE o zahájení kontroly podle § 5 odst. 3 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád)
a seznámení kontrolované osoby s protokolem o kontrole
Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích (dále též jen „správní
orgán“) jako orgán ochrany veřejného zdraví místně příslušný podle § 11 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004
Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), a § 82 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 Sb.“), a věcně příslušný podle § 10 správního řádu a § 82 odst. 2 písm. b)
zákona č. 258/2000 Sb., tímto v souladu s § 5 odst. 3 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), dále
jen „zákon č. 255/2012 Sb.“
informuje
kontrolovanou osobu Obec Smržov, Smržov č.p. 12, 379 01 Třeboň, IČ: 00666939, že dne 9.12.2015
byla u vodovodu Smržov prvním kontrolním úkonem, tj. kontrolou počtu protokolů vzorků pitné vody
předaných v elektronické podobě OOVZ za rok 2014 na KHS Jč. kraje, v souladu s § 5 odst. 2 písm. c)
zákona č. 255/2012 Sb., zahájena kontrola nad plněním povinnosti kontrolované osoby – Obec Smržov
stanovené v § 4 odst. 1 zákona č 258/2000 Sb., tj. plnění povinností provozovatele vodovodu pro
veřejnou potřebu.

Výkonem kontroly byli pověřeni:
Jana Másílková, DiS., číslo služebního průkazu 105 - vedoucí kontrolní skupiny
Jaroslava Kroupová, číslo služebního průkazu 104 - člen kontrolní skupiny
Posledním kontrolním úkonem, který předcházel vyhotovení protokolu o kontrole č.j. KHSJC
33888/2015/HOK.JH ze dne 9.12.2015 bylo vyhodnocení protokolů vzorků pitné vody předaných
v elektronické podobě OOVZ za rok 2014. Skutečnosti vztahující se k vykonané kontrole jsou uvedeny
v protokolu o kontrole č.j. KHSJC 33888/2015/HOK.JH ze dne 9.12.2015, jehož stejnopis Vám tímto
v příloze zasíláme.
Seznámení kontrolované osoby s protokolem o kontrole je provedeno doručením těchto dokladů o kontrole
Vám jako kontrolované osobě. Zaslané doklady nevracejte zpět.

Proti protokolu o kontrole můžete jako kontrolovaná osoba podat písemné a zdůvodněné námitky (viz
poučení v bodu 12 protokolu o kontrole).

Jana Másílková, DiS.
vrchní referent
oddělení HOK JH
Příloha: Protokol o kontrole
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