KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE
PLZEŇSKÉHO KRAJE S E SÍDLEM V PLZNI
Adresa Skrétova 15, Plzeň, 301 00, tel +420377155111., e-mail: podatelna@khsplzen.cz, ID:samai8a

V Plzni dne 17. 2. 2020
Č.j. : KHSPL/489/23/2020
Vyřizuje: Petra Straková/377155246
Č.j. odesílatele :

Hangar -1, z.s.
Nad Radbuzou 101/17
Lhota
301 00 Plzeň

Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni (dále jen „KHS“), jako dotčený orgán
správní úřad místně a věcně příslušný vydává ve smyslu § 16 odst. 4, písm. b) zák. č. 247/2014 Sb.,
o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině, v platném znění (dále jen „zák. č. 247“) k žádosti
paní Ing. Šárky Blinkalové, Dětská skupina Hangárek, Papírnická 2781/11, 326 00 Plzeň, IČO:
05356229, vedené pod Č.j.:KHSPL/489/23/2020 o závazné stanovisko k zápisu do evidence
poskytovatelů služby péče o dítě v dětské skupině do 12 dětí toto
závazné stanovisko:
prostory dětské skupiny „Hangárek“ na adrese: Papírnická 2781/11, 326 00 Plzeň splňují
hygienické požadavky a
lze je využívat
pro poskytování služby péče o dítě v dětské skupině do 12 dětí .
Odůvodnění:
Podáním ze dne 9. 1. 2020 požádala paní Ing. Šárka Blinkalová, Dětská skupina Hangárek,
Papírnická 2781/11, 326 00 Plzeň, IČO: 05356229, o vyjádření k navýšení kapacity Dětské skupiny
Hangárek z 8 na 12 dětí.
Prostory, které jsou využívány k poskytování služby, zahrnují šatnu, denní místnost a hygienické
zařízení pro dětí. Denní místnost pro děti je využívána jako herna i ložnice. Hygienické zařízení je
kapacitně vyhovující, k dispozici jsou 2 dětská umyvadla, 2 dětské záchody a sprchový box.
Po posouzení žádosti lze konstatovat, že jsou splněny požadavky příslušné legislativy, zejména
zákona č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině, v platném znění a vyhl.
č. 281/2014 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz dětské skupiny do 12 dětí.
Protože jsou splněny požadavky právních předpisů k ochraně veřejného zdraví, vydala KHS
kladné závazné stanovisko.

Ing. Petra Weberová – odborný rada
vedoucí odd. HDM Plzeň – město a Rokycany
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