KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE
OLOMOUCKÉHO KRAJE S E SÍDLEM V OLOMOUCI
Wolkerova 74/6, 779 11 Olomouc, tel. 585 719 111, e-mail: epodatelna@khsolc.cz, ID: 7zyai4b

V Olomouci dne 29.5.2018
Č.j.: KHSOC/05228/2018/OC/HDM
Sp. značka: KHSOC/05228/2018
Vyřizuje: Marcela Maťátková (tel. 585719283, e-mail:
Corazon, z.ú.
Lenka Hnilicová
Ostravská 31
779 00 Olomouc
Závazné stanovisko o splnění hygienických požadavků na stravování, prostory a provoz,
v nichž bude poskytována služba péče o dítě v dětské skupině „Dětská skupina Ekoškolka Koníček, Velký Týnec – Čechovice, č. parcely 475/2, k.ú. Velký Týnec Čechovice
Na základě žádosti doručené Krajské hygienické stanici Olomouckého kraje se sídlem
v Olomouci, Wolkerova 74/6, 779 11 Olomouc (dále jen „KHS“), dne 28.2.2018 č.j.
KHSOC/05228/2018/OC/HDM o vydání závazného stanoviska o splnění hygienických
požadavků na stravování, prostory a provoz, v nichž bude poskytována služba péče o dítě
v dětské skupině (Dětská skupina Eko-školka Koníček), předložené provozovatelem Corazon,
z.ú., Ostravská 31, 779 00 Olomouc, Lenkou Hnilicovou, IČO: 28558782, posoudila KHS,
věcně a místně příslušná podle § 82 odst. 1, 2 písm. i) zákona č. 258/2000 Sb.,
o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších
předpisů, (dále jen zákon č. 258/2000 Sb.), jako dotčený správní úřad ve smyslu § 77 odst. 1
a § 94 odst. 1 tohoto zákona, v souladu s § 16 odst. 4 písm. b) zákona 247/2014 Sb.,
o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů, ve znění
pozdějších předpisů, (dále jen „zákon č. 247/20014 Sb.“) a § 149 zákona č. 500/2004 Sb.,
správní řád, ve znění pozdějších předpisů, předložený návrh pro účely zápisu do evidence
poskytovatelů služby péče o dítě v dětské skupině do 12 dětí, poskytované na adrese: Velký
Týnec – Čechovice, č. parcely 475/2, k.ú. Velký Týnec - Čechovice (dále jen „návrh“).
Po zhodnocení souladu předloženého návrhu dotýkajícího se zájmů chráněných orgánem
ochrany veřejného zdraví, s požadavky stanovenými zákonem č. 247/2014 Sb.,
zákonem č. 258/2000 Sb., vyhláškou č. 281/2014 Sb., o hygienických požadavcích
na prostory a provoz dětské skupiny do 12 dětí (dále jen „vyhláška č. 281/2014 Sb.“),
vyhláškou č. 409/2005 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého
styku s vodou a na úpravu vody, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č. 409/2005
Sb.“), vyhláškou č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví požadavky na pitnou a teplou vodu a
četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č.
252/2004 Sb.“), Nařízením Evropského Parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 ze dne 29. dubna
2004 o hygieně potravin, Nařízením Evropského Parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 ze dne
28. ledna 2002, kterým se stanoví obecné zásady a požadavky potravinového práva, zřizuje se
Evropský úřad pro bezpečnost potravin a stanoví postupy týkající se bezpečnosti potravin a
vyhláškou č. 137/2004 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách
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osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných, ve znění pozdějších
předpisů,
(dále jen „vyhláška č. 137/2004 Sb.“) a na základě místních šetření
provedených ve dnech 13.3.2018 a 27.4.2018 na místě samém (viz záznam z místního šetření
č.j.: KHSOC/06536/2018/OC/HDM ze dne 13.3. 2018 a č.j. KHSOC11677/2018/OC/HDM
ze dne 27.4.2018), vydává KHS dle § 16 odst. 4 písm. b) zákona č. 247/2014 Sb., toto:
závazné stanovisko:
S předloženým návrhem na zápis do evidence poskytovatelů služby péče o dítě v dětské
skupině, orgán ochrany veřejného zdraví
souhlasí.
V souladu s § 77 odst.1 zákona č.258/2000 Sb. se souhlas váže na splnění těchto podmínek:
1. Ke splnění § 21 odst.2 zákona č.258/2000 Sb., tedy zajistit k výkonu epidemiologicky
závažných činností pitnou vodu, musí osoba zásobující pitnou vodou z individuálního
zdroje (dále zdroj pitné vody) veřejné objekty, v tomto případě objekt poskytující
stravovací službu pro dětskou skupinu podle § 23 zák.č.258/2000 Sb., jako osoba
dodávající pitnou vodu pro veřejnou potřebu, vypracovat provozní řád zdroje pitné vody
podle § 3c zákona č.258/2000 Sb., a v co nejkratší lhůtě jej předložit orgánu ochrany
veřejného zdraví ke schválení.
2. Do doby schválení provozního řádu zdroje pitné vody musí být ke kontrole jakosti vody
pravidelně prováděny laboratorní rozbory vzorků vody v rozsahu předpokládaném podle
přílohy č.4 vyhlášky č.252/2004 Sb., ve znění vyhlášky č.70/2018 Sb., tedy 1x ročně
krácený rozbor a 1x za dva roky úplný rozbor, a sice první odběr vzorků ke kontrole v
rozsahu kráceného rozboru musí být proveden nejpozději do 31.7.2018, za rok poté další
odběr rovněž ke krácenému rozboru a nejpozději do konce února 2020 odběr k úplnému
rozboru vzorku pitné vody. Výsledky laboratorního vyšetření musí být průběžně
předkládány orgánu ochrany veřejného zdraví.
Odůvodnění:
V souladu s § 149 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,
KHS k věci uvádí:
Předložený návrh řeší zřízení dětské skupiny pro 6 dětí v objektu dřevostavby Velký Týnec –
Čechovice, č. parcely 475/2 k.ú. Velký Týnec v blízkosti areálu jezdeckého klubu (dále jen
„dřevostavba“).
Dne 13.3.2018 bylo KHS provedeno místní šetření (pod č.j. KHSOC/06536/2018/OC/HDM)
v prostorách navrhované dětské skupiny. V době šetření nebyly zajištěny veškeré legislativní
požadavky pro provoz dětské skupiny.
Dne 27.3.2018 KHS vydala k podané žádosti oznámení o prodloužení správní lhůty pod č.j.
KHSOC/08028/2018/OC/HDM.
Dne 9.4.2018 byla na KHS zaevidovaná pod č.j. KHSOC/09385/2018/OC/HDM žádost
provozovatele Corazon, z.ú., Ostravská 31, 779 00 Olomouc o schválení provozního řádu
studny. Součástí žádosti byly protokoly Zdravotního ústavu se sídlem v Ostravě o
laboratorním vyšetření vzorku pitné vody ze studny zásobující objekt dřevostavby pro
Dětskou skupinu – Eko školka Koníček (protokol č. 5392/2018 ze dne 15.2.2018 v rozsahu
úplného rozboru podle přílohy č.5 vyhlášky č,252/2004 Sb., a protokol č. 8058/2018 ze dne
28.2.2018 pro ukazatel pach podle vyhlášky č,252/2004 Sb. ).
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Dne 19.4.2018 byla na KHS zaevidovaná pod č.j. KHSOC/10725/2018/OC/HDM žádost o
vydání závazného stanoviska ke kolaudaci pro výdejnu stravy pro dětskou skupinu do 6 dětí.
Tato žádost byla na základě jednání společně se stavebním úřadem Velký Týnec
přehodnocena na žádost o závazné stanovisko ke změně v užívání objektu dřevostavby. Dne
27.4.2018 byl sepsán KHS záznam na spise pod č.j. KHSOC/11657/2018/OC/HDM o
provedeném jednání.
Dne 24.4.2018 KHS doručila do datové schránky provozovatele dětské skupiny - Corazon,
z.ú., Ostravská 31, 779 00 Olomouc pod č. j KHSOC/10714/2018/OC/HDM výzvu
k odstranění nedostatků podání ze dne 28.2.2018 pod č.j. KHSOC/05228/2018/OC/HDM.
Dne 27.4.2018 bylo KHS provedeno druhé místní šetření v objektu dřevostavby (č.j.
KHSOC11677/2018/OC/HDM).
Dne 4.5.2018 KHS vydala souhlasné závazné stanovisko ke změně v užívání stavby pod č.j.
KHSOC/10725/2018/OC/HDM.
Dne 24.5.2018 bylo na KHS elektronicky doručeno pod č.j. KHSOC/14349/2018/OC/HDM
doplnění k podané žádosti a na základě výzvy k odstranění nedostatků podání. Byl předložen
kolaudační souhlas s užíváním stavby vydaný stavebním úřadem Velký Týnec, Zámecká 35,
783 72 Velký Týnec ze dne 18.5.2018.
Na základě předložených dokladů a provedených místních šetření bylo zjištěno, že pro provoz
navrhované dětské skupiny je k dispozici dřevostavba v oploceném areálu v blízkosti
jezdeckého klubu. Součástí dřevostavby je výdejna stravy zajištující stravování dětí dětské
skupiny. Při vstupu do objektu se nachází šatna dětí vybavena skříňkami pro odkládání oděvu
a obuvi. Na šatnu dětí navazuje šatna pro pečující osoby a úklidová místnost. Šatna pro
pečující osoby a současně pro osoby vykonávající činnosti epidemiologicky závažné je
vybavena šatní skříní pro oddělené uložení pracovního a civilního oděvu. Úklidová místnost
je vybavena výlevkou s přívodem tekoucí studené pitné a teplé vody. Na prostor šaten
navazuje chodba, z níž je vstup na hygienické zařízení dětí, které tvoří 1 dětský záchod, 1
umyvadlo a sprcha. K dispozici jsou háčky pro ručníky, které jsou umístěny tak, aby se
ručníky vzájemně nedotýkaly. Umyvadlo i sprcha jsou napojeny na přívod tekoucí pitné
studené a teplé vody, opatřeny jedním výtokem vody, napojeným na centrální mísící baterií,
umístěnou mimo dosah dětí. Z chodby je dále vstup do výdejny stravy, která je vybavena
pracovní linkou s nerezovým dřezem kruhového průměru s pákovou vodovodní baterii
s přítokem tekoucí pitné studené a teplé vody, pro mytí stolního i transportního nádobí
(časově oddělené činnosti). Časový harmonogram mytí stolního nádobí, mytí a dezinfekce a
mytí transportního nádobí bude ošetřen v dokumentech připravovaného systému HAACP.
Vedle dřezu je umístěná nerezová vanička s pákovou vodovodní baterii s přítokem tekoucí
pitné studené a teplé vody, určená pro mytí rukou. Ve výdejně stravy se dále nachází
jednoplotýnkový indukční vařič a chladicí zařízení. Strava bude dovážena ze ŠJ při ZŠ Velký
Týnec. Stolní nádobí je uloženo v uzavřených skříňkách, které jsou součástí pracovní linky.
Strava bude dětem vydávána výdejním okénkem do denní místnosti, která je vybavena
nábytkem pro stravování dětí. Denní místnost dětí o celkové ploše 18 m2 je určena pro
výuku,stravování, hraní a odpočinek. Lehátka a lůžkoviny jsou uloženy v odděleném prostoru
denní místnosti. Označené lůžkoviny jsou uloženy odděleně v provětrávané skříni. Lehátka
jsou umístěna v polici pod stropem a jsou uložena tak, aby bylo umožněno jejich
provětrávání. Všechny prostory objektu jsou větrány přirozeně okny. Vytápění je zajištěno
tepelným čerpadlem vzduch-vzduch, typ COOLEXPERT ACH-09FC12 – je určeno
k chlazení i vytápění. Pitná voda je zajištěna z vlastní studny, k doložení jakosti pitné vody
byl předložen protokol o laboratorním vyšetření vzorku pitné v rozsahu úplného rozboru dle
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přílohy č.5 vyhlášky č,252/2004 Sb., ve znění vyhlášky č.70/2018 Sb. V současné době
provozovatel studny připravuje provozní řád studny k předložení ke schválení KHS. Odpadní
a splaškové vody jsou vedeny do bezodtokové jímky, kterou je nutno pravidelně vyvážet.
Objekt nemá kanalizační přípojku. Objekt dřevostavby je umístěn v oploceném areálu.
KHS, jakožto orgán ochrany veřejného zdraví, vyslovila souhlas s předloženým návrhem,
který však, z důvodu zajištění úplného souladu návrhu s právními předpisy uvedenými výše
v závazné části tohoto závazného stanoviska do budoucna, vázala na splnění podmínek
týkajících se určitých oblastí předloženého návrhu, vyjádřených ve výše
uvedených podmínkách. Lhůta pro splnění podmínek je vymezena v závazné části tohoto
závazného stanoviska.
Podmínky č.1. a 2. jsou stanoveny z důvodu zajištění pitné vody podle § 3 a § 21 odst.2
zákona č.258/2000 Sb., ve spojení s § 8 odst. 2 a 3 zákona č. 247/2014 Sb.
Při vydání tohoto závazného stanoviska vycházel orgán ochrany veřejného zdraví z podkladů,
kterými jsou následující dokumenty:
o Žádost ze dne 28.2.2018 zaevidovaná pod č.j. KHSOC/05228/2018/OC/HDM
o Záznam z místního šetření ze dne 13.3. 2018 pod č.j. KHSOC/06536/2018/OC/HDM
– založeno ve spisové agendě KHS
o Záznam z místního šetření ze dne 27.4. 2018 pod č.j. KHSOC/11677/2018/OC/HDM
– založeno ve spisové agendě KHS
o Závazné stanovisko k PD ke změně v užívání stavby ze dne 4.5.2018
č.j. KHSOC/10725/2018/OC/HDM – založeno ve spisové agendě KHS
o Kolaudační souhlas k užívání stavby předložený provozovatelem dětské skupiny a
vydaný stavebním úřadem Velký Týnec, Zámecká 35, 783 72 Velký Týnec dne
18.5.2018 pod č.j KHSOC/14349/2018/OC/HDM ze dne 24.5.2018
o Protokoly Zdravotního ústavu se sídlem v Ostravě laboratorního vyšetření vzorku
pitné vody se studny (protokol č. 5392/2018 ze dne 15.2.2018 a protokol č. 8058/2018
ze dne 28.2.2018) předložené dne 9.4.2018 pod č.j. KHSOC/09385/2018/OC/HDM

otisk úředního razítka

Marcela Maťátková
vedoucí oddělení hygieny dětí a mladistvých Olomouc

Rozdělovník:
1. KHS – spis
2. Corazon, z.ú., Ostravská 31, 779 00 Olomouc - IDDS

