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ZÁV AZNÉ STANOVISKO O SPLNĚNÍ HYGIENICKÝCH POŽADAVKŮ
NA STRAVOV ÁNÍ, PROST ORY A PROVOZ, V NICHŽ BUDE
POSKYTOV ÁN A PÉČE O D ÍTĚ V DĚTSKÉ SKUPINĚ – DĚTSKÁ
SKUPINA SVĚTLUŠKY CV RČOVICE č.p. 122
Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně (dále jen „KHS JmK“) jako
dotčený správní úřad místně příslušný podle § 82 odst. 1 a věcně příslušný podle § 82 odst. 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.“) podle § 77 zákona č. 258/2000 Sb.
a § 16 odst. 4 písm. b) zákona č. 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. 247/2014 Sb.“)
vydává v souladu s § 149 odst. 1 a 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších
předpisů, na základě žádosti o vydání závazného stanoviska k zápisu do evidence poskytovatelů
služby péče o dítě v dětské skupině, podané dne 29.10.2018 Danou Bartošovou, předsedkyní
zapsaného spolku Dětská skupina Světlušky Cvrčovice (dále také jen „žadatel“), toto
závazné stanovisko:

prostory a místnosti na adrese Cvrčovice č.p.122, 691 23 Pohořelice, ve kterých žadatel hodlá
poskytovat služby péče o dítě v dětské skupině, jsou uzpůsobeny tak, aby nedošlo k ohrožení zdraví
nebo života a
splňují hygienické požadavky na stravování, prostory a provoz,
stanovené v zákoně č. 247/2014 Sb. a vyhlášky č. 281/2014 Sb. o hygienických požadavcích na
prostory a provoz dětské skupiny do 12 dětí (dále jen „vyhl. č. 281/2014 Sb.“) pro dětskou skupinu s
maximální kapacitou do 12 dětí.
Odůvodnění:
Dne 29.10.2018 byla KHS JmK doručena žádost zapsaného spolku Dětská skupina Světlušky
Cvrčovice, IČ: 06366911, sídlem nám. Svobody 723, 691 23 Pohořelice, o vydání závazného
stanoviska pro zápis do evidence poskytovatelů služby péče o dítě v dětské skupině, kterou žadatel
hodlá poskytovat v prostorech a místnostech na adrese Cvrčovice č.p. 122, 691 23 Pohořelice.
Předložená žádost obsahovala též návrh technologického řešení a specifikace prostor a zařízení, ve
kterých bude poskytována služba péče o dítě v dětské skupině. Žádost byla na KHS JmK
zaevidována pod č.j. KHSJM 58714/2018/BV/HDM.
Objekt, v němž bude poskytována služba péče o dítě v dětské skupině, byl původně vybudován jako
provozovna živnosti péče o dítě do tří let v denním režimu, a splňuje hygienické požadavky v souladu
s vyhláškou č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven
pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, ve znění pozdějšího předpisu. Dle návrhu bude
poskytovatel služby péče o děti v dětské skupině částečně zajišťovat stravování dětí dovozem obědů
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(ze školní jídelny OU Cvrčovice). Svačinky zajistí dítěti rodič. Pro jejich uchování jsou ve výdejně
odpovídající podmínky.
KHS JmK na základě místní znalosti provozovny konstatuje, že předmětné prostory a místnosti jsou
uzpůsobeny tak, aby nedošlo k ohrožení zdraví nebo života a splňují požadavky na stravování,
prostory a provoz dle vyhl. č. 281/2014 Sb. pro dětskou skupinu s maximální kapacitou do 12 dětí.
Na základě uvedených skutečností a po zhodnocení zdravotních rizik vydala KHS JmK toto
závazné stanovisko.

(podepsáno elektronicky)

Ing. Marcela Blahová
vedoucí oddělení
hygiena dětí a mladistvých
územního pracoviště Břeclav a Hodonín
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