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ROZHODN T]TI
Krajská hygienická stanice Plze ského kaje se sídlem v Plzni, jako věcně a místně p íslušny orgrán
ochrany ve ejného zdravi podle $ 82 odst. 2 písm. a)zák. č.258/2000 Sb., o ochraně ve ejného
zdrwí a o zrněně někeqich souvisejícíchzákon , ve znění pozdějších p edpisťr (dále jen ,,zákon"),
rozhodla v ízenípodle $ 7 odst. 1 písm. b) zák. č.25612001 Sb., o poh ebnictví a o změně
někter ch zákonri taldo:
P edllr-žen; ád pro provozování poh ební služby poskytovatele poh ebních služeb: PIETÁ spol. s
r. o.,

Škroupova88/6,301

Škoupova 688/6, 301 00

00

Plze , rČo rezrls31 v místě podnikání:
(otljednávková kancelá a vedení fiI-y), Smetanova 56' 337

Plze

01

Rokycany (objednávková kancelá ), Masarykovo náměstí 98,336 01 Blovice (objednávková kancelá )'
Masarykovo níměstí57, 332 07 Star Plzenec (objednávková kancelá ), pr m. objekt bez čp.'
p.p'č.obzlst, 312 00 Plze (sklady + chladící/mrazícíbox), Tffda 1. máje 634, 330 12 Horní B íze
(objednávková kancelá ), Americká 72016,30l 00 Plze (objednávková kancelá ) se

schvaluje
poŽádal ričastníkízeníuveden v še Krajskou hygienickou stanici
Plzeriského kraje se sídlem vPlzni o schválení^ ádu pro provozování poh ební služby (dále jen
provozní ád)' Krajská hygienická stanice Plze ského kraje se sídlem v Plzni provozní ád
posoudila a dospěla kzávěru, že tento je zpracován v souladu se zákonem č. 2561200l Sb., o
poh ebnicwí a o aněně někter' ch zákonri a obsahuje veškeré náležitosti poŽadované $ 7a v še

odrlvodnění: Dne 30.8.2019

uvedeného zž*.ona. Současně tento provozní ád neodporuje požadavkrim zátkona č' 258/2000 Sb.,
o ochraně ve ejného zdravi a o změně někter'- ch souvisejícich p edpisti.
Poučení:Proti tomuto rozhodnutí lze v souladu s ust. $ 8l a násl. zákonač. 50012004 Sb. (správní
ád) podat odvolaní k Ministerstvu zdravotnictví ČR, ve lh tě 15 dnri ode dne jeho oznámení, a to
podaním u Krajské hygienické stanice Plze ského kraje se sídlem v Plzni.
prof.

MuDr. Petr Pazdiora, CSc. - odborny tada

editel odboru protiepidemického
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