KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE
PLZEŇSKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V PLZNI
Adresa Skrétova 15, Plzeň, 301 00, tel +420377155111., e-mail: podatelna@khsplzen.cz, ID:samai8a

V Plzni dne 16. 8. 2017
Č.j. : KHSPL/21861/23/2017
Vyřizuje : Petra Straková
Č.j. odesílatele :

Spolek ŽIVO
Bc. Dana Lukášová
K Cihelnám 103/1
Plzeň – Černice
326 00

Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni (dále jen „KHS“), jako dotčený orgán
správní úřad místně a věcně příslušný vydává ve smyslu § 16 odst. 4, písm. b) zák. č. 247/2014 Sb.,
o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině, v platném znění (dále jen „zák. č. 247“) k žádosti
paní Bc. Dany Lukášové, zástupkyně Spolku ŽIVO, K Cihelnám 103/1, 326 00 Plzeň – Černice, IČO:
04145488, vedené pod Č.j.:KHSPL/21861/23/2017 o závazné stanovisko k zápisu do evidence
poskytovatelů služby péče o dítě v dětské skupině do 12 dětí toto
závazné stanovisko:
prostory na adrese: K Cihelnám 103/1, 326 00 Plzeň - Černice splňují hygienické požadavky a
lze je využívat
pro poskytování služby péče o dítě v dětské skupině do 12 dětí .

Odůvodnění:
Podáním ze dne 14. 8. 2017 požádala paní Bc. Dana Lukášová, zástupkyně Spolku ŽIVO,
K Cihelnám 103/1, 326 00 Plzeň – Černice, IČO: 04145488 o vydání závazného stanoviska KHS ve
věci zápisu do evidence poskytovatelů služby péče o dítě v dětské skupině do 12 dětí.
Dětská skupina čítající max. 12 dětí bude mít k dispozici denní místnost, šatnu pro děti,
hygienické zařízení pro děti, výdejnu jídel a bezbariérové hygienické zařízení pro personál, kde se
nachází i výlevka s přívodem tekoucí teplé a studené vody.
Šatna pro děti není součástí denní místnosti a je vybavena šatním nábytkem. Denní místnost
(30,66 m²) je vybavena pomůckami, nábytkem a hračkami dle potřeb dětí. Denní místnost bude
využívána i jako ložnice. V době mimo spánek dětí je zajištěno oddělené uložení lůžkovin pro každé
dítě. Dále bude využívána plocha předsálí velkého multifunkčního sálu, především jako jídelna. Denní
osvětlení a přirozené větrání denní místnosti je zajištěno okny, umělé osvětlení zářivkovými svítidly.
Hygienické zařízení pro děti zahrnuje 2 dětské záchody, 2 dětská umyvadla, sprchový box, k dispozici
je přebalovací pult, krytý nášlapný odpadkový koš a nočníky. Umyvadla jsou napojena na společnou
mísící baterii. Hygienické zařízení dětí i personálu je odvětráno nuceným větráním pomocí ventilátorů.
Výdejna jídel je vybavena umyvadlem na mytí rukou, dřezem, myčkou nádobí, chladícím zařízením
a mikrovlnou troubou. Strava se zde bude pouze vydávat. Při přípravě, skladování, přepravě a výdeji
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jídla musí být dodrženy požadavky vyplývající z Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES)
č. 852/2004. Zásobování pitnou vodou je zajištěno z veřejného vodovodu, odpadní vody jsou svedeny
do kanalizace. Vytápění je podlahové, jako tepelný zdroj slouží stávající plynový kotel.
Po posouzení žádosti lze konstatovat, že jsou splněny požadavky příslušné legislativy, zejména
zákona č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině, v platném znění a vyhl.
č. 281/2014 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz dětské skupiny do 12 dětí.
Protože jsou splněny požadavky právních předpisů k ochraně veřejného zdraví, vydala KHS
kladné závazné stanovisko.

Bc. Petra Weberová - rada
vedoucí oddělení HDM Plzeň-město a Rokycany
KHS Plzeňského kraje se sídlem v Plzni

„Otisk úředního razítka“
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