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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. 1 zákona 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 změny v zápisu spolku
CAMPANELLA, z.s., se sídlem Vělopolská 238, 737 01 Český Těšín, IČ 26601559, v prostorách provozovny
na ulici Školní 100, 735 62 Český Těšín - Mosty, do evidence poskytovatelů služby péče o dítě v dětské
skupině, spočívající v navýšení nejvyššího povoleného počtu dětí z 8 dětí na 12 dětí, posoudila předložený
návrh.
Po zhodnocení souladu předloženého návrhu s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví a na
základě výsledků ohledání, konaného dne 19.7.2018, protokol o ohledání č.j. KHSMS 37388/2018/KA/HDM,
ze dne 19.7.2018, v řízení podle § 149 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,
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 spolku CAMPANELLA, z.s., se sídlem Vělopolská 238, 737 01 Český Těšín IČ
26601559, v prostorách provozovny na ulici Školní 100, 735 62 Český Těšín - Mosty, do evidence
poskytovatelů služby péče o dítě v dětské skupině, spočívající v navýšení nejvyššího povoleného počtu dětí z 8
dětí na 12 dětí

souhlasí.
Odůvodnění:
Podáním ze dne 4.7.2018 požádal spolek CAMPANELLA, z.s., se sídlem Vělopolská 238, 737 01 Český Těšín
IČ 26601559, zastoupený Romanou Plonkovou, jednatelkou z.s., 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 ke změně v zápisu spolku
CAMPANELLA, z.s., se sídlem Vělopolská 238, 737 01 Český Těšín IČ 26601559, v prostorách provozovny
na ulici Školní 100, 735 62 Český Těšín - Mosty, do evidence poskytovatelů služby péče o dítě v dětské
skupině, spočívající v navýšení nejvyššího povoleného počtu dětí z 8 dětí na 12 dětí.
Po zhodnocení souladu předloženého návrhu s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví a na
základě výsledků ohledání konaného dne 19.7.2018, protokol o ohledání č.j. KHSMS 37388/2018/KA/HDM, ze
dne 19.7.2018 bylo zjištěno, že se jedná o stavebně upravené prostory, vhodné pro poskytování služby péče o
dítě v dětské skupině pro 12 dětí. K dispozici je šatna, denní místnosti užívané jako herna, pracovna a ložnice,
hygienické zařízení - 2 umývadla, 2 dětské záchody, sprcha, dále úklidová místnost s výlevkou a WC pro
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zaměstnance. Výdejna stravy poskytuje dostatečný prostor a umožňuje uplatňování správné hygienické praxe.
Všechny prostory jsou řádně odvětrány, umělé osvětlení je zajištěno zářivkovými osvětlovacími tělesy.
Po zhodnocení souladu předloženého návrhu s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví se
konstatuje, že uvedené prostory splňují hygienické požadavky na prostory a provoz, v nichž bude poskytována
služba péče o dítě v dětské skupině stanovené zákonem č. 247/2014 Sb. a vyhláškou č. 281/2014 Sb. a dále
zákonem č. 258/2000 Sb., nařízením ES č. 852/2004 o hygieně potravin, a proto bylo vydáno výše uvedené
souhlasné stanovisko se zápisem Spolku CAMPANELLA, z.s., se sídlem Vělopolská 238, 737 01 Český Těšín
IČ 26601559, v prostorách provozovny na ulici Školní 100, 735 62 Český Těšín - Mosty, do evidence
poskytovatelů služby péče o dítě v dětské skupině, spočívající v navýšení nejvyššího povoleného počtu dětí z 8
dětí na 12 dětí.
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