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Česká obchodní inspekce
inspektorát Ústecký a Liberecký se sídlem v Ústí nad Labem

400 01 Ústí nad Labem, Prokopa Diviše 6

xxx. xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxx xxxx
xxxxx xxxx

xxxxxxxxxx

xxxx. xxx xxxxxx, xxxxxxx
xx. x. xxx xxxxx
xxxxxxxxxx xxxxx xxx/ xxx xx xxxxx
xx: xxxxxxx

Vaše zn. SpZn. Čj. Vyřizuje Ústí nad Labem 
Z/890/2012          ČOI 43092/17/O100 ČOI  47656/17/2400         rada Blaževič 31. 3. 2017      

Poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 

k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Xxxxxx xxxx xxxxxxx,

Česká obchodní inspekce, Inspektorát Ústecký a Liberecký se sídlem v Ústí nad Labem, 
obdržela dne 23. 3. 2017 žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“), evidovanou 
pod čj. ČOI 43092/17/O100 (dále jen „Žádost“). xxxx xxxxxxxx xxx. xxxxxx xxxxxxxxx,
kterou zastupujete na základě předložené plné moci ze dne 5. 1. 2015, požaduje poskytnutí:

1) veškerých záznamů o kontrole (včetně případné fotodokumentace) provedené Českou 
obchodní inspekcí dne 15. 9. 2016 v areálu v Tovární ulici v obci Kovářská, okres 
Chomutov,

2) podnětu, který vedl Českou obchodní inspekci k provedení této kontroly, a 

3) veškerých rozhodnutí, která Česká obchodní inspekce učinila na základě svých zjištění 
z této kontroly.

Vyžádané informace jste požadoval zaslat v elektronické podobě do Vaší datové schránky 
xxxxxxx.

Na základě Vašeho požadavku Vám zasíláme úřední záznam ze dne 2. 9. 2016 a protokol 

o kontrole ze dne 15. 9. 2016, oba vedené pod identifikačním kódem 241609020405401. 
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K bodu 2) Vašeho požadavku sdělujeme, že k provedení posuzované kontroly nebyl podán 

žádný podnět, kontrola se uskutečnila v rámci celostátní akce na dodržování nařízení EP 

a Rady (EU) č. 205/2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění 

stavebních výrobků na trh, vyhlášené Ústředním inspektorátem České obchodní inspekce.

K bodu 3) Vašeho požadvku sdělujeme, že v protokolu o kontrole je zaznamenáno, že 

kontrolované osobě byla za zjištěné porušení povinností uložena pokuta příkazem na místě. 

S pozdravem

Ing. Renata Linhartová, MBA     
ředitelka České obchodní inspekce 
inspektorát Ústecký a Liberecký                                 
se sídlem v Ústí nad Labem

Přílohy: Úřední záznam ze dne 15. 6. 2016 id. kód 241609020405401
Protokol o kontrole ze dne 15. 6. 2016 id. kód 241609020405401




