KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE
OLOMOUCKÉHO KRAJE S E SÍDLEM V OLOMOUCI
Wolkerova 74/6, 779 00 Olomouc, tel. 585 719 111, e-mail: epodatelna@khsolc.cz, ID: 7zyai4b

V Olomouci dne 5.3.2020
Č.j.: KHSOC/04871/2020/OC/HDM
Sp. značka: KHSOC/04871/2020
Vyřizuje: Marcela Maťátková (tel. 585719283, e-mail: marcela.matatkova@khsolc.cz)
Adresát:
Charita Olomouc
se sídlem Wurmova 5
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 Lištička, Řezníčkova 808/8
779 00 Olomouc
Na základě žádosti doručené Krajské hygienické stanici Olomouckého kraje se sídlem
v Olomouci, Wolkerova 74/6, 779 00 Olomouc (dále jen „KHS“), dne 12.2.2020 zaevidované
pod č.j. KHSOC/04871/2020/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 Lištička, Řezníčkova 808/8 779 00 Olomouc (dále jen „DS
Lištička“), předložené právnickou osobou Charita Olomouc, se sídlem Wurmova 5, 779 00
Olomouc, IČO: 44936427, 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.“), předložený návrh pro účely zápisu do evidence poskytovatelů služby péče o dítě
v dětské skupině do 12 dětí, poskytované na adrese: Řezníčkova 808/8 779 00 Olomouc
(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, 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, 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 osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných, ve znění
pozdějších předpisů, (dále jen „vyhláška č. 137/2004 Sb.“) a na základě místního šetření
provedeného
dne
13.2.2020
(viz
záznam
z místního
šetření
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č.j.: KHSOC/03889/2020/OC/HDM ze dne 13.2.2020), 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.
Odůvodnění:
V souladu s § 149 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,
KHS k věci uvádí:
Předložený návrh byl ze strany KHS hodnocen pouze v rozsahu věcné působnosti orgánu
ochrany veřejného zdraví.
Předložený návrh řeší zřízení dětské skupiny pro 12 dětí ve věku od 2 do 6 let v 1.NP objektu
Řezníčkova 808/8, 779 00 Olomouc. Prostory byly stavebně upraveny dle schválené
projektové dokumentace (závazné stanovisko KHS č.j. KHSOC/04867/2020/OC/HDM ze dne
13.2.2020) a řádně uvedeny do provozu v rámci kolaudačního řízení (závazné stanovisko
KHS č.j. KHSOC/04870/2020/OC/HDM ze dne 13.2.2020).
Dne 13.2.2020 KHS provedla místní šetření ve výše uvedených prostorách. Místním šetřením
bylo zjištěno, že pro DS Liščata jsou k dispozici prostory v 1.NP objektu Řezníčkova 808/8,
779 00 Olomouc. Do prostor DS Liščata jsou dva vstupy ze schodišťového prostoru objektu.
Jeden hlavní, kterým se vchází do šatny dětí a slouží pro rodiče a děti. Druhý vstup slouží pro
přísun pokrmů do výdejny stravy a pro přístup do úklidové místnosti. Šatna pro děti je
vybavena šatními skříňkami pro každé dítě odděleně. Výdejna stravy je vybavena pracovním
úsekem s dřezem pro přípravu svačin, sporákem, myčkou stolního nádobí, pracovním úsekem
s dřezem pro mytí transportního nádobí, dále chladicím zařízením a umyvadlem na mytí
rukou. Větrání je přirozeně oknem, které je opatřeno sítí proti hmyzu. Nad sporákem je
instalována digestoř pro odtah zplodin. Výdejna stravy přímo navazuje na denní místnost dětí
o rozloze 42,53 m2. Denní místnost slouží jako třída – jídelna a herna – ložnice. Lehátka a
lůžkoviny jsou uloženy v samostatném nábytku v odděleném prostoru denní místnosti. Denní
místnost je přímo přístupná do šatny dětí. K dispozici je dále umývárna pro děti (2 umyvadla
– 1x ve výšce 50 cm nad podlahou a výtokový ventil ve výšce 60 cm nad podlahou, 1x výšce
43 cm nad podlahou, 2 dětské záchodky, sprcha, přebalovací pult, nočníky, krytý nášlapný
odpadkový koš). Umývárna je přístupná ze šatny dětí. Umyvadla a sprcha jsou opatřeny
jedním výtokem vody napojeným na centrální mísící baterii umístěnou mimo dosah dětí. Pro
zajištění úklidu je k dispozici úklidová místnost s výlevkou s přívodem tekoucí studené pitné
a teplé vody. Pro zajištění mytí a dezinfekci nočníků je úklidová místnost vybavena ruční
sprškou. Pro zaměstnance je k dispozici šatna, která je přístupná ze šatny dětí. Šatna je
vybavena šatními skříněmi, pro zaměstnance výdejny stravy skříňkami pro oddělené uložení
pracovního a civilního oděvu. Hygienické zařízení pro zaměstnance je zajištěno stávající
v 1.PP (předsíň s umyvadlem, záchodová kabina). Pro pobyt dětí venku je k dispozici přilehlá
oplocená zahrada.
Dětská skupina bude provozována od 6:30 do 16:30 hodin pro max. 12 dětí.
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Důvodem pro vyjádření souhlasu s předloženým návrhem bylo, že KHS, jakožto orgán
ochrany veřejného zdraví, shledala, že návrh byl v posuzovaném rozsahu vypracován
v souladu s právními předpisy uvedenými výše v závazné části tohoto závazného stanoviska.
KHS dále konstatuje, že předmětné prostory a místnosti jsou uzpůsobeny tak, aby nedošlo
k ohrožení zdraví nebo života a splňují požadavky na stravování, prostory a provoz.
Při vydání tohoto závazného stanoviska vycházel orgán ochrany veřejného zdraví z podkladů,
kterými jsou následující dokumenty:
o Žádost ze dne 12.2.2020 zaevidovaná pod č.j. KHSOC/04871/2020/OC/HDM
o Záznam z místního šetření ze dne 13.2. 2020 č.j. KHSOC/03889/2020/OC/HDM –
založeno ve spisové agendě KHS
o Závazné stanovisko k PD ke změně v užívání ze dne 13.2.2020
č.j. KHSOC/04867/2020/OC/HDM – založeno ve spisové agendě KHS
o Závazné
stanovisko
ke
kolaudačnímu
souhlasu
ze
dne
13.2.2020
č.j. KHSOC/04870/2020/OC/HDM – založeno ve spisové agendě KHS

Marcela Maťátková
vedoucí oddělení hygieny dětí a mladistvých Olomouc

Rozdělovník:
1. KHS – spis
2. Adresát - IDDS :5wvgybf

