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

Č.j.:
Sp. značka:
Vyřizuje:

V Olomouci dne 26.3. 2020
KHSOC/06671/2020/OC/HDM
KHSOC/06671/2020
Ing. Martina Bezoušková (tel. 585719282, martina.bezouskova@khsolc.cz)

Adresát:
Od dětství ke štěstí, z.s.
Polská 426/31
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 Walinka,
U Botanické zahrady 828/4, 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 26. 2. 2020
zaevidované pod č.j.: KHSOC/06671/2020/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 Walinka, U Botanické zahrady 828/4,
779 00 Olomouc (dále jen „DS Walinka“), předložené právnickou osobou Od dětství
ke štěstí, z.s., Polská 426/31, 779 00 Olomouc, IČO: 06575340, 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 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. 247/20014 Sb.“), předložený návrh pro účely zápisu
do evidence poskytovatelů služby péče o dítě v dětské skupině do 24 dětí, poskytované
na adrese: U Botanické zahrady 848/4, 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., prováděcí vyhlášky č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích
na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých,
ve znění
pozdějších
předpisů
(dále
jen
„vyhláška
č.
410/2005
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
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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 konaného dne 10. 6. 2019 na místě samém (viz zápis z místního
šetření č. j.: KHSOC/18767/2019/OC/HDM ze dne 10. 6. 2019), 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 Walinka pro 20 dětí ve věku od 1 roku
na adrese U Botanické zahrady 828/4, 779 00
Olomouc. Pro uvedené prostory
KHS vydala dne
24.
3.
2020
závazné
stanovisko
ke
změně
v užívání
(č. j.: KHSOC/08329/2020/OC/HDM).
Dne 10. 6. 2019 KHS provedla místní šetření ve výše uvedených prostorách.
Drobnými dispozičními úpravami byly prostory 1. NP výše uvedeného objektu upraveny
pro provoz DS Walinka. Přístup do objektu je po schodišti. Ze schodišťového prostoru
je přístupná šatna pro děti vybavena šatním nábytkem k ukládání oděvů a obuvi. Šatna slouží
pro děti mateřské školy i pro děti DS Walinka, provoz je oddělen prostorově a upraven
provozními podmínkami v provozním řádu. Pro provoz DS Walinka je dále k dispozici
umývárna vybavena 4 umyvadly, 4 dětskými záchodky, sprchou, přebalovacím pultem,
krytým nášlapným odpadkovým košem a umyvadlem pro dospělé. Pro potřeby dětí mladších
tří let je k umyvadlům k dispozici stupínek. Dále jsou k dispozici 4 místnosti sloužící jako
denní místnost (třída, jídelna, herna, ložnice) o celkové rozloze 80 m2. Lehátka a lůžkoviny
jsou uloženy v prostoru, který umožňuje jejich provětrání. Označené lůžkoviny jsou uloženy
odděleně. Pro zaměstnance je k dispozici denní místnost, kancelář a hygienické zařízení
(předsíň s umyvadlem, záchodová kabina). Pro zajištění úklidu je k dispozici úklidová
místnost s výlevkou s přívodem tekoucí studené pitné a teplé vody. Ve výlevce bude
umožněno mytí a dezinfekce dětských nočníků. Stravování pro děti DS Walinka je zajištěno
z výdejny stravy, kterou provozuje mateřska škola, která se nachází na stejném podlaží. Pro
pobyt dětí venku pro je k dispozici pozemek u výše zmíněného objektu U botanické zahrady
4, Olomouc a dále zahrada u Mateřské školy Dobnerova, Olomouc. Objekt je napojen na
veřejný vodovod.
Dětská skupina bude provozována od 6:30 do 17 hodin pro max. 20 dětí.
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.
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Při vydání tohoto závazného stanoviska vycházel orgán ochrany veřejného zdraví z podkladů,
kterými jsou následující dokumenty:
o Žádost ze dne 26. 2. 2020 zaevidovaná pod č. j.: KHSOC/06671/2020/OC/HDM
o Záznam z místního šetření ze dne 10. 6. 2019 č. j.: KHSOC/18767/2019/OC/HDM –
založeno ve spisové agendě KHS, Wolkerova 74/6, 779 00 Olomouc
o Závazné stanovisko k PD ke změně v užívání ze dne 24. 3. 2020
č. j.: KHSOC/08329/2020/OC/HDM – založeno ve spisové agendě KHS,
Wolkerova 74/6, 779 00 Olomouc

Marcela Maťátková
vedoucí oddělení hygieny dětí a mladistvých Olomouc

Rozdělovník:
1. KHS – spis
2. Adresát – IDDS: 48r6qts

