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Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje 
se sídlem v Hradci Králové 

Ladislav Kubeček  

Jiráskova 415 

549 41 Červený Kostelec 

IDDS: rgdaav5 

 

 

Sp. zn.: S-KHSHK 41810/2022/2 

Č.j.: KHSHK 41923/2022/HOK.NA/Ji         V Náchodě dne 21. prosince 2022  

  

ROZHODNUTÍ 

Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové, jako příslušný orgán 

ochrany veřejného zdraví podle § 82 odst. 2 písm. a) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného 

zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), 

podle § 21 odst. 4 zákona rozhodla takto: 

 

Provozní řád masérských služeb, Sokolská 6, 549 41 Červený Kostelec, zpracovaný 

panem Ladislavem Kubečkem, trvale bytem Jiráskova 415, 549 41 Červený Kostelec, 

IČO: 627 19 017 a předložený dne 20. prosince 2022 zdejšímu správnímu úřadu 

 

se schvaluje. 

 

Odůvodnění 

Provozní řád masérských služeb, Sokolská 6, 549 41 Červený Kostelec, předložený dne 

20. prosince 2022 panem Ladislavem Kubečkem, trvale bytem Jiráskova 415, 549 41 Červený 

Kostelec, IČO: 627 19 017 je v souladu s hygienickými požadavky a obsahuje náležitosti stanovené 

v § 21 odst. 3 zákona.  

Proto byl předložený provozní řád schválen. 

 

V souladu s ustanovením § 100 zákona je provozovatel služby povinen seznámit své zaměstnance a 

další osoby, které pracují na jeho pracovišti, se schváleným provozním řádem, a zajistit a kontrolovat 

jeho dodržování. 

 

Schválený provozní řád je provozovatel povinen vyvěsit v provozovně. Při změně podmínek pro 

výkon činností epidemiologicky závažných je povinen předložit změnu provozního řádu ke schválení 

orgánu ochrany veřejného zdraví (§ 21 odst. 4 zákona). 

  

Poučení o odvolání 

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení k Ministerstvu 

zdravotnictví prostřednictvím Krajské hygienické stanice Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci 

Králové. 
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