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ZÁVAZNÉ STANOVISKO
Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, jako místně a věcně příslušný správní úřad
podle § 82 odst. 1 a 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.“), jako dotčený správní úřad ve
smyslu § 77 odst. 1zákona č. 258/2000 Sb.,§ 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.“) a vyhlášky č. 281/2014 Sb. o hygienických požadavcích na prostory a provoz dětské skupiny do 12 dětí (dále
jen „vyhláška č. 281/2014 Sb.“), ve věci zápisu právnické osoby Centra sociální pomoci Třinec, příspěvkové
organizace, se sídlem Máchova 1134, 739 61 Třinec, IČ: 75055473, zastoupené Mgr. Alenou Kostkovou –
ředitelkou, do evidence poskytovatelů služby péče o dítě v dětské skupině Pampeliška, s místem poskytované služby:
Centrum sociální pomoci, Máchova 1134, 739 61 Třinec, posoudila předložený návrh.
Po zhodnocení souladu předloženého návrhu s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví a v řízení
podle § 149 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů a na základě výsledků ohledání
konaného dne 5.3.2018 na místě samém (protokol o ohledání č.j. KHSMS11652/2018/FM/HDM z téhož dne),
vydává Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě v souladu s ustanovením § 16 odst.
4 písm. b) zákona č. 247/2014 Sb. toto závazné stanovisko:
S předloženým návrhem právnické osoby Centrum sociální pomoci Třinec, příspěvkové organizace, se sídlem
Máchova 1134, 739 61 Třinec, IČ: 75055473, zastoupené Mgr. Alenou Kostkovou – ředitelkou, v zápisu do
evidence poskytovatelů služby péče o dítě v dětské skupině o rozšíření Dětské skupiny PAMPELIŠKA z počtu 12
na 24 dětí (rozdělených do dvou oddělení po 12 dětech), s místem poskytované služby: Centrum sociální pomoci,
Máchova 1134, 739 61 Třinec

souhlasí.
Odůvodnění:
Podáním, ze dne 12.3.2018, požádala právnická osoba Centrum sociální pomoci Třinec, příspěvková organizace, se
sídlem Máchova 1134, 739 61 Třinec, IČ: 75055473, zastoupená Mgr. Alenou Kostkovou – ředitelkou, Krajskou
hygienickou stanici Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, jako příslušný orgán ochrany veřejného zdraví
v souladu s ustanovením § 16 odst. 4 písm. b) zákona č. 247/2014 Sb. o závazné stanovisko k zápisu do evidence
poskytovatelů služby péče o dítě v dětské skupině.
Z předložených podkladů a provedeným ohledáním na místě samém dne 5.3.2018 (protokol o ohledání č.j.
KHSMS11652/2018/FM/HDM z téhož dne), bylo zjištěno, že II. oddělení Dětské skupiny PAMPELIŠKA se nachází
ve II. NP, kde je dětem k dispozici šatna, dále denní místnost/herna, která bude rovněž využívaná pro odpočinek dětí
(plastová lehátka s matrací). Podlaha v denní místnosti/herně – omyvatelná (PVC), doplněna o koberec. Denní
osvětlení – okna, umělé osvětlení – soustava zářivkových svítidel. Hygienické zařízení dětí je vybaveno – 3 dětskými
WC, 3 dětskými umyvadly napojenými na mísící ventil, 1 sprchou, dále k dispozici přebalovaní stůl. Pro
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zaměstnance je k dispozici náležitě vybavené hygienické zázemí a šatna v rámci objektu. Pro úklid vyčleněna
úklidová komora s výlevkou. Stravování dětí bude zajištěno prostřednictvím přípravné kuchyňky, která je vybavena
kuchyňskou linkou, dvojdřezem umyvadlem, myčkou. Strava je zajištěna stravovacím zařízením, které je umístěno v
objektu.
V části objektu v I.NP jsou již prostory využívány stávající Dětskou skupinou PAMPELIŠKA pro 12 dětí (I.
oddělení). Dětem z obou oddělení Dětské skupiny PAMPELIŠKA je pro pobyt venku k dispozici oplocená zahrada.
Dále mohou děti využívat relaxační místnost umístěnou v suterénu. Dětská skupina PAMPLELIŠKA je uzpůsobena
rovněž i pro péči o děti se specifickými potřebami a v rámci objektu jim mohou být, v případě potřeby, poskytnuty
další služby (léčebná rehabilitace, logopedie, tyflopedie, odborné psychologické poradenství, atd.).
Po zhodnocení souladu předloženého návrhu s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví a na základě
výsledků ohledání konaném dne 5.3.2018 na místě samém (protokol o ohledání č.j. KHSMS11652/2018/FM/HDM
z téhož dne) se konstatuje, že uvedené prostory splňují hygienické požadavky na stravování, prostory a provoz, v
nichž bude poskytována služba péče o dítě v dětské skupině stanovené zákonem č. 247/2014 Sb. a dále zákonem č.
258/2000 Sb.,ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou č. 281/2014, a proto bylo vydáno výše uvedené souhlasné
stanovisko v zápisu právnické osoby Centra sociální pomoci Třinec, příspěvkové organizace, se sídlem Máchova
1134, 739 61 Třinec, IČ: 75055473, zastoupené Mgr. Alenou Kostkovou – ředitelkou, pro II. oddělení Dětské
skupiny PAMPELIŠKA s počtem 12 dětí na daném oddělení, což je pro maximálně 24 dětí celkem v obou
odděleních, s místem poskytované služby: Máchova 1134,739 61 Třinec, do evidence poskytovatelů služby péče o
dítě v dětské skupině.
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