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ROZHODN UTÍ
Krajská hygienická stanice Plze ského kraje se sídlem v Plzri, jako věcně a místně p íslušnorgán
ochrany ve ejného zdravi podle $ 82 odst. 2 písm. a) zétk. ě. 25812000 Sb., o ochraně ve ejného
zdravi a o změně někter1 ch souvisejících zákon , ve znění pozdějších p edpisri (dále jen ,,zákon"),
roáodla v ízeni podle $ 7 odst. 1 písm. b) zák. č,. 256/200I Sb., o poh ebnictví a o zněně
některych

zákon

takto:

P edl?žen; ád pro provozoviání poh ební služby poskytovatele poh ebních služeb: PIETA spol. s
r. o.o Skroupova 688/6' 301 00 Plze o lco 16734831v místě podnikríní:
Skroupova 88/ 30t' 00 Plze (objednávková kancelá a vedení. firmy)' Smetanova 56' 337 01

'
Rokycany (objednávková
kancelá )o Masarykovo náměstí 98' 336 01 Blovice (objednávková kancelá )'
Masarykovo náměstí s7, 332 07 Star Plzenec (objednávková kancelá ), pr m. objekt bez čp.,
p.p.č.607/58' 312 00 Plze (sklady + chladícíbox)' T ída 1. máje 34' 33o
(objednávková kancelá )o Americká 72016,301 00 Plze (objednávková kancelá ) se

t2 Horní B

íza

schvaluje
odrivodnění: Dne 8.6. 2018 požádal ěastník ízeníuveden vyše Krajskou hygienickou stanicí
provozování poh ební služby (dále jen
Plze ského kraje se sídlem v Plzni o schválení ádu pro -kraje
provozní ád). Krajská hygienická stanice Plze ského
se sídlem v Plzni provozní ád

je

posoudila a dospěla kzávěru, že tento
zpracován v souladu se ziíkonem ě.256/2001 Sb., o
poh ebnictví a o změně některych zákonti a obsahuje veškerénáležitosti požadované$ 7a vyše
uvedeného zákona. Souěasně tento provozníIéd neodporuje požadavk m zákona ě. 258/2000 sb.'
o ochraně ve ejného zdravi a o aněně některych souvisejících p edpisti.
Poučení:Proti tomuto rozhodnutí lze v souladu s ust. $ 81 a násl. zákona ě. 5aal2004 Sb' (správní
ád) podat odvolání k Ministerstvu zdravotnictví Čn" ve lh tě 15 dnri ode dne jeho oznámení, a to

i

prof. MIJDT. Petr Pazdiorh, CSc. - odbornl.f rada
editel odboru p-rotiep ídem ického
Kraj Sk á hy g i en i c ká'ďtmí6ě,''ph s ké h o kraj e
Se Sídlem v Pl}ni

Adresa: Skrétova 15,

lienická stanice Plze ského kraje se sídlem v Plzni
Plze ,301 00, tel+4203'177551l1, e-mail:podatelna@khsp1zen.cz, ID:samai8a

