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V Ústí nad Labem dne 06.05.2019

Sdělení informací dle zákona č. 106/1999 Sb. - Halamiro
Vážený pane,
na základě Vaší žádosti o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, která souvisela s Vaším podnětem ze dne 10. 2. 2019 a s jeho dalším nakládáním, Vám
sdělujeme následující:
K otázkám 1) a 2) z jakého důvodu byl Státní zemědělské a potravinářské inspekci, inspektorátu v Ústí
nad Labem, postoupen můj podnět ke kontrole, týkající se způsobu a podmínek úschovy masných
výrobků v provozovně HALAMIRO s.r.o., IČ: 05260426, v provozovně Chomutov, Školní 5336. Proč
nebyl využit při kontrolní činnosti Státní veterinární správy pro Ústecký kraj; KVSU uvádí, že postoupila
Váš podnět ze dne 10. 2. 2019, týkající se společnosti HALAMIRO s.r.o., IČ: 05260426, neprodleně dne
11. 2. 2019 Státní zemědělské a potravinářské inspekci. K urychlenému postoupení došlo z důvodu
ochrany spotřebitele a vzájemné spolupráce dozorových orgánu. Vnitřní kontrolou dozorovaných
subjektů bylo zjištěno, že provozovna na adrese Školní 5336, Chomutov nespadá pod věcnou
příslušnost KVSU, nýbrž se jedná o dozorovaný subjekt SZPI. S ohledem na svá zjištění proto KVSU
postoupila podnět ke kontrole právě SZPI.
K otázce 3) proč jsem nebyl o postoupení jinému orgánu uvědomen Státní veterinární správou
pro Ústecký kraj, Vám KVSU sděluje, že bohužel v rámci své činnosti KVSU neuvědomila Vás jako
podatele podnětu o postoupení věci jinému dozorovému orgánu. Za uvedenou komplikaci se omlouváme
a přijali jsme nápravná opatření, která by měla opakování situace zabránit
S pozdravem
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