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V Brnì dne 7. èervna 2018

ZÁV AZNÉ STANOVISKO O SPLNÌNÍ HYGIENICKÝCH POŽADAVKÙ
NA STRAVOV ÁNÍ, PROST ORY A PROVOZ, V NICHŽ BUDE
POSKYTOV ÁN A PÉÈE O D ÍTÌ V DÌTSKÉ SKUPINÌ –
Dìtská skupina v areálu FN Brno - Bohunice
Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brnì (dále jen „KHS JmK“) jako
dotèený správní úøad místnì pøíslušný podle § 82 odst. 1 a vìcnì pøíslušný podle § 82 odst. 2 písm. i)
zákona è. 258/2000 Sb., o ochranì veøejného zdraví a o zmìnì nìkterých souvisejících zákonù,
ve znìní pozdìjších pøedpisù (dále jen „zákon è. 258/2000 Sb.“) podle § 77 zákona è. 258/2000 Sb.
a § 16 odst. 4 písm. b) zákona è. 247/2014 Sb., o poskytování služby péèe o dítì v dìtské skupinì
a o zmìnì souvisejících zákonù, ve znìní pozdìjších pøedpisù (dále jen „zákon è. 247/2014 Sb.“)
vydává v souladu s § 149 odst. 1 a 2 zákona è. 500/2004 Sb., správní øád, ve znìní pozdìjších
pøedpisù, na základì žádosti o vydání závazného stanoviska k zápisu do evidence poskytovatelù
služby péèe o dítì v dìtské skupinì, podané dne 5.6.2018
závazné stanovisko:

prostory a místnosti na adrese Jihlavská 20, 625 00 Brno, ve kterých žadatel hodlá poskytovat
služby péèe o dítì v dìtské skupinì, jsou uzpùsobeny tak, aby nedošlo k ohrožení zdraví
nebo života a
splòují hygienické požadavky na stravování, prostory a provoz,
stanovené v § 8 odst. 2 a § 15 odst. 4 zákona è. 247/2014 Sb. a § 7 odst. 1 zákona è. 258/2000 Sb.
ve spojení s vyhl. è. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz
zaøízení a provozoven pro výchovu a vzdìlávání dìtí a mladistvých (dále jen „vyhl.
è. 410/2005 Sb.“), pro dìtskou skupinu s maximální kapacitou do 24 dìtí.
Odùvodnìní:
Podáním ze dne 5.6.2018 pod podacím èíslem KHSJM/30141/2018/BM/HDM byla požádána KHS
JmK, jako dotèený správní úøad, o vydání závazného stanoviska pro zápis do evidence poskytovatelù
služby péèe o dítì v dìtské skupinì, kterou žadatel hodlá poskytovat v prostorech a místnostech
na adrese Jihlavská 20, 625 00 Brno (parcela è. 1292/4, 1292/6, 3156/3, 3160 k.ú. Bohunice.
Pøedložená žádost obsahovala specifikaci prostor a zaøízení, ve kterých bude poskytována služba
péèe o dítì v dìtské skupinì.
Na pozemku Fakultní nemocnice Brno je zbudován jednopodlažní objekt pro provoz dìtské skupiny
s kapacitou max. 24 dìtí. Jedná se o stavbu s lhùtou doèasnosti na 5 let.
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Ze vstupní chodby/zázemí je pøístupná šatna dìtí a kanceláø. Z hlavní chodby je po pravé stranì
šatna personálu a technická místnost, po levé stranì sociální zaøízení pro 3 zamìstnance (umývárna
s 1 umývadlem s baterií s dlouhým raménkem, 1 WC kabina a úklidová místnost s výlevkou)
a hygienické zaøízení pro dìti (5 WC, 5 umývadel, sprchový kout). Místnost pro pobyt dìtí (96,4 m!)
je rozdìlená na klidovou èást a herní èást. Obì èásti jsou volnì oddìlené stìnou z dùvodu zachováni
klidu pro spící dìti. (Lehátka se budou dennì rozkládat.) Pøebalovací pult bude umístìn v hernì
v blízkosti toalety.
Je zøízena výdejna, která je s hernou s propojena dveømi. Vybavena je kuchyòskou linkou
s dvoudøezem na oddìlené mytí rukou a na mytí potravin, el. dvouplotýnkou, myèkou a samostatnì
stojící lednicí. Okno je opatøeno sítí. Z venkovních prostor je do výdejny samostatný pøístup. Pokrmy
budou dováženy v pøepravních nádobách pøes areál z nemocnièní kuchynì. V zádveøí se
gastronádoby s pokrmy vyndají a pøedají do výdejny. Pøepravní nádoby se ponechají v prostoru
zádveøí. Transportní nádoby se prostorách tohoto objektu nebudou umývat.
K venkovním hrám bude sloužit oplocená zahrada s pískovištìm (pozemek 1292/4 k.ú. Bohunice,
120 m!).
KHS JmK dne 4.6.2018 provedla šetøení na místì samém. Dne 4.6.2018 vydala na výzvu místnì
pøíslušného stavebního úøadu souhlasné závazné stanovisko ke kolaudací stavby Dìtská skupina
v areálu FN Brno – Bohunice, Brno, Jihlavská pod è.j. KHSJM 28335/2018/BM/HDM a konstatuje,
že pøedmìtné prostory a místnosti jsou uzpùsobeny tak, aby nedošlo k ohrožení zdraví nebo života
a splòují požadavky na stravování, prostory a provoz stanovené v stanovené v § 8 odst. 2 a § 15 odst.
4 zákona è. 247/2014 Sb. a § 7 odst. 1 zákona è. 258/2000 Sb. ve spojení s jeho provádìcím
pøedpisem vyhl. è. 410/2005 Sb. pro dìtskou skupinu s maximální kapacitou do 24.dìtí.
Na základì uvedených skuteèností a po zhodnocení zdravotních rizik vydala KHS JmK toto
kladné závazné stanovisko.

(podepsáno elektronicky)

MUDr. Eva Lysá
vedoucí oddìlení
hygieny dìtí a mladistvých
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