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Žádost o poskytnutí informace – frekvence kontrol „Občerstvení Schnitzel Plac“ 
 
 
Dne 12. 11. 2015 obdržela Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad 
Labem (dále jen krajská hygienická stanice) žádost ze dne 8. 11. 12015 o poskytnutí 
informace na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen zákona) evidovanou pod č. j. KHSUL 47467/2015, kterou 
žadatel žádal o poskytnutí informace na základě zákona -  sdělení frekvence kontrol v rámci 
víceletého plánu má krajská hygienická stanice nastaven pro typ zařízení (Občerstvení 
Schnitzel Plac“, Obchodní centrum OBI, Seifertova 1965, 41501 Teplice) a zda byl v tom 
případě splněn a zda tento provoz při předchozích kontrolách vyhověl stavebním 
požadavkům, vzhledem k tomu, že byl užíván stejným způsobem, jako je užíván 
v současnosti. Přípisem č. j. KHSUL 48261/2015 ze dne 19. 11. 2015 sdělil povinný subjekt 
žadateli, že pokud se jedná o opakované kontroly v provozovně, jde o kontroly ke zjištění 
odstranění zjištěných závad a musí být, podle metodiky oboru, prováděny tak dlouho, dokud 
není prokázáno odstranění všech závad. Tyto opakované kontroly jsou prováděny nad rámec 
plánu kontrol a v případě dodatečných kontrol, při opakovaném zjištění porušení právních 
předpisů jsou i zpoplatněny- viz Odůvodnění nezbytnosti dodatečné kontroly v mezích čl. 28 
nařízení (EU) 882/2004. Po uvedení dispozičního řešení a vybavení provozovny a rozsahu 
vykonávané činnosti do souladu s platnými právními předpisy může být další dozor nad touto 
provozovnou předán, na základě dohody mezi dozorovými orgány, do dozorové kompetence 
Státní zemědělské a potravinářské inspekce.  Pokud se týče stavebních požadavků, bylo 
žadateli vysvětleno, že uvedený prostor byl předchozím uživatelem provozován v souladu s 
kolaudovaným stavem tj. projektová dokumentace uvažovala pouze s prodejem dovážených, 
již zkompletovaných lahůdkářských, pekařských a cukrářských výrobků, bez jejich přípravy 
na místě a ohřevem dovážených hotových jednoporcových jídel, s podáváním všech potravin 
a pokrmů na jednorázovém nevratném nádobí. V případě žadatele však došlo k rozšíření 
činností, a to vlastní přípravu pokrmů a lahůdek na místě a podáváním ve vratném nádobí. 
Tím došlo ke skutečnosti, že stávající dispoziční řešení a vybavení provozovny nevyhovuje 
provozované činnosti a je v rozporu s platnými právními předpisy. Přípis byl žadateli zaslán 
prostřednictvím datové schránky dne 20. 11. 2015.  
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