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Závazné stanovisko Krajské hygienické stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze
k žádosti společnosti Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s., nemocnice Středočeského
kraje, se sídlem: třída Václava Klementa 147, 293 01 Mladá Boleslav, IČO: 27256456,
k zápisu do evidence poskytovatelů služby péče o dítě v dětské skupině pro 24 dětí, na adrese:
Boženy Němcové 577, 293 01 Mladá Boleslav
Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze, (dále jen „KHS“), jako dotčený
správní úřad místně příslušný podle § 82 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví
a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon 258/2000
Sb.“), a podle § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „správní řád“), a věcně příslušný podle § 82 odst. 2 písm. i) zákona a podle
§ 10 správního řádu, vydává ve smyslu § 16 odst. 4 písm. b) zákona č. 247/2014 Sb., o poskytování
služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů (dále jen „zákon 247/2014
Sb.“), v rozsahu právní úpravy provedené v § 7 odst. 1 zákona 258/2000 Sb., a § 149 odst. 1
správního řádu, k žádosti společnosti Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s., nemocnice
Středočeského kraje, se sídlem: třída Václava Klementa 147, 293 01 Mladá Boleslav,
IČO: 27256456, k zápisu do evidence poskytovatelů služby péče o dítě v dětské skupině pro 24 dětí,
na adrese: Boženy Němcové 577, 293 01 Mladá Boleslav, toto
závazné stanovisko:
Prostory dětské skupiny na adrese: Boženy Němcové 577, 293 01 Mladá Boleslav, ve kterých
bude společnost Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s., nemocnice Středočeského kraje,
se sídlem: třída Václava Klementa 147, 293 01 Mladá Boleslav, IČO: 27256456 (dále jen
„Oblastní nemocnice Mladá Boleslav“), lze využívat pro poskytování služeb péče o dítě
v dětské skupině pro 24 dětí.

Odůvodnění:
Podáním ze dne 29. ledna 2020, požádal JUDr. Ladislav Řípa, předseda představenstva, jako
statutární orgán společnosti Oblastní nemocnice Mladá Boleslav KHS, orgán ochrany veřejného
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zdraví, o závazné stanovisko podle § 16 odst. 4 písm. b) zákona 247/2014 Sb., k zápisu do evidence
poskytovatelů služby péče o dítě v dětské skupině pro 24 dětí.
Péče o děti v dětské skupině určené pro 24 dětí, bude poskytována v prostorách, jejichž část byla
dříve využívána pro provoz mateřské školy a druhá část jako byt. Předmětné prostory byly
upraveny pro potřeby dětské skupiny a schváleny k užívání rozhodnutím Magistrátu města Mladá
Boleslav, odborem stavebním a rozvoje města, oddělením stavebního úřadu, dne 30.12.2019,
pod č. j. OStRM/96297/2019/OLRO.
Pro pobyt dětí ve venkovním prostřední bude k dispozici zahrada, která je součástí objektu. Zahrada
disponuje plochou 276 m² a je řádně oplocena.
V provozu dětské skupiny bude v návaznosti na vstupní prostory zřízena šatna pro děti, k danému
účelu vybavena šatním nábytkem pro odkládání oděvů a obuvi. Prostory jsou přirozeně osvětlené
a větratelné.
Pro pobyt dětí jsou zřízeny tři herny. První herna o ploše cca 64 m² je určena pro 14 dětí; druhá
herna o ploše cca 20 m² je určena pro 5 dětí a třetí herna o ploše 21 m² je určena rovněž pro 5 dětí.
Součástí provozu je samostatná ložnice o ploše 18 m², která je určena pro nejmenší děti
do 18 měsíců. Pro první hernu je k dispozici hygienické zařízení vybavené 2x dětským WC,
1x pisoárem, 3x dětským umyvadlem a sprchovým koutem; pro zbyté herny je k dispozici druhé
hygienické zařízení vybavené: 3x dětským WC, 3x dětským umyvadlem a sprchovým koutem.
Pro pečující osoby je k dispozici samostatné sanitární zařízení vybavené WC kabinou s umyvadlem
s přívodem studené pitné a teplé vody. Samostatně je řešena úklidová komora, která je vybavena
výlevkou s přívodem studené pitné a teplé vody včetně odtoku vody. Provoz je napojen na veřejný
vodovodní řad.
Stravování dětí bude zajištěno poskytovatelem služeb. Podávány budou dětem přesnídávky, obědy,
odpolední svačiny a nápoje. Příprava nápojů je zajištěna na místě, ostatní pokrmy budou dováženy
z centrálního stravovacího provozu. Stravovací provoz je pro tyto účely vybaven pracovní plochou
s dvěma dřezy, myčkou nádobí a úložným prostorem. Mytí přepravních nádob bude zajištěno
v centrální kuchyni, která bude pokrmy dodávat.
KHS při posuzování předmětné žádosti společnosti Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, vycházela
zejména z požadavků na dětskou skupinu, upravených na základě zákona 247/2014 Sb., zákona
258/2000 Sb., a provádějí vyhlášky 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz
zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, ve znění pozdějších předpisů
(dle jen „vyhláška 410/2005 Sb.“).
Dle § 15 odst. 1 zákona 247/2014 Sb., je služba péče o dítě v dětské skupině poskytována
v prostorách a místnostech, které jsou uzpůsobeny tak, aby nedošlo k ohrožení zdraví nebo života
a které nejsou umístěny v blízkosti zdroje hluku a znečištění ovzduší, jež by negativně ovlivňovalo
provoz dětské skupiny.
Plošné parametry venkovní hrací plochy při dětské skupině pro 24 dětí, jsou v souladu
s ustanovením § 7 odst. 1 zákona 258/2000 Sb., ve spojení s § 3 odst. 1 vyhlášky 410/2005 Sb.,
neboť nezastavěná plocha pozemku zařízení pro výchovu a vzdělávání a provozoven pro výchovu
a vzdělávání určená pro pobyt a hry dětí předškolního věku, včetně travnaté plochy, musí činit
nejméně 4 m² na 1 dítě.
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Navrhovaný počet 24 dětí v dětské skupině je v souladu s § 7 odst. 1 zákona 258/2000 Sb.,
a dle § 4 odst. 1 vyhlášky 410/2005 Sb., neboť musí plocha denní místnosti užívané jako herna
a ložnice činit na 1 dítě nejméně 4 m2; je-li ložnice, jídelna nebo tělocvična stavebně oddělená, musí
plocha denní místnosti činit nejméně 3 m2 na 1 dítě.
Navrhovaný počet zařizovacích předmětů pro 24 dětí je v souladu s požadavky § 7 odst. 1 zákona
258/2000 Sb., a dle § 4a odst. 3 ve spojení s přílohou č. 1 odst. 5 vyhlášky 410/2005 Sb., neboť počty
hygienických zařízení v zařízeních pro výchovu a vzdělávání a provozovnách pro výchovu
a vzdělávání pro děti předškolního věku se stanoví takto: pro 5 dětí musí být zřízena jedna dětská
mísa a 1 umyvadlo. Maximálně místo 2 WC mís lze instalovat dětské pisoáry. Umývárna se vybavuje
1 – 2 sprchami.
Pro zajištění stravovacích služeb je provoz vybaven v rozsahu provozované činnosti v souladu
s požadavky uvedenými článku 4 odst. 2 ve spojení s přílohou II, nařízení Evropského parlamentu
a Rady ES (č.) 852/2004 o hygieně potravin, ze dne 29. dubna 2004.
Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem dospěla KHS k závěru, že shora popsaný stav vyhovuje
požadavkům právních předpisů k ochraně veřejného zdraví, a proto vydala k zápisu společnosti
Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, do evidence poskytovatelů služby péče o dítě v dětské
skupině, toto kladné závazné stanovisko.

Ing. Pavla Cihlářová
vedoucí oddělení hygieny dětí a mladistvých
pro okresy Mělník a Mladá Boleslav
Rozdělovník
1) Adresát – DS
2) KHS – HDM ke spisu
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