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Ve Vyškově dne 1. června 2020

ZÁV AZNÉ STANOVISKO O SPLNĚNÍ HYGIENICKÝCH POŽADAVKŮ
NA STRAVOV ÁNÍ, PROST ORY A PROVOZ, V NICHŽ BUDE
POSKYTOV ÁN A PÉČE
O DÍTĚ V DĚTSKÉ SKUP INĚ
ELÁNEK, JIRÁSKOV A 959, SLAVKOV U BRNA
Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně (dále jen „KHS JmK“) jako dotčený
správní úřad místně příslušný podle § 82 odst. 1 a věcně příslušný podle § 82 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.“) podle § 77 zákona č. 258/2000 Sb.
a § 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.“)
vydává v souladu s § 149 odst. 1 a 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších
předpisů, na základě žádosti o vydání závazného stanoviska k zápisu do evidence poskytovatelů
služby péče o dítě v dětské skupině, podané dne 28.05.2020 paní Ing. Sylvou Pavelovou, předsedkyní
zapsaného spolku DS Elánek (dále také jen „žadatel“), toto
závazné stanovisko:
prostory a místnosti v budově na adrese Jiráskova 959, Slavkov u Brna, ve kterých žadatel hodlá
poskytovat služby péče o dítě v dětské skupině, jsou uzpůsobeny tak, aby nedošlo k ohrožení zdraví
nebo života a
splňují hygienické požadavky na stravování, prostory a provoz,
stanovené v zákoně č. 247/2014 Sb. a vyhlášce č. 281/2014 Sb. o hygienických požadavcích na
prostory a provoz dětské skupiny do 12 dětí (dále jen „vyhláška č. 281/2014 Sb.“) pro dětskou
skupinu s maximální kapacitou do 12 dětí.
Odůvodnění:
Podáním ze dne 28.05.2020 evidovaným pod č.j. KHSJM 29962/2020/VY/HDM byla požádána KHS
JmK, jako dotčený správní úřad, o vydání závazného stanoviska pro zápis do evidence poskytovatelů
služby péče o dítě v dětské skupině, kterou žadatel hodlá poskytovat v budově na adrese Jiráskova
959, Slavkov u Brna. Předložená žádost obsahovala též návrh technologického řešení a specifikace
prostor a zařízení, ve kterých bude poskytována služba péče o dítě v dětské skupině do 12 dětí.
Dětská skupina bude součástí sítě již fungujících dětských skupin Elánek, provoz ve Slavkově u Brna
bude zahájen od 1.7.2020.
Dětská skupina Elánek Jiráskova 959, Slavkov u Brna má k dispozici tyto prostory v 1.NP objektu:
Odpovídající hygienické zařízení pro děti (2x WC pro děti, 2x dětské umyvadlo se směšovačem vody,
1x sprchový box 1x) a personál (WC a 1x umyvadlo), úklidová místnost s výlevkou, sklad prádla,
šatna, stavebně oddělená výdejna jídla (vybavená kuchyňská linka, dvojdřez, spotřebiče – trouba, MV
trouba, varná deska, myčka, lednička), denní místnosti pro děti (herna + odpočinková místnost s 12
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stohovatelnými lehátky; 40 m2) a kancelář. Výdejna jídla bude vybavena dvojdřezem. Stravování bude
zajištěno externí firmou, a to dovážkou jídla v gastroboxech, příručka systému HACCP bude
vypracována. Pro pobyt dětí venku je k dispozici travnatá oplocená zahrada.
Předmětné prostory a místnosti jsou uzpůsobeny tak, aby nedošlo k ohrožení zdraví nebo života
a splňují požadavky na stravování, prostory a provoz dle zákona č. 247/2014 Sb. a vyhlášky
č. 281/2014 Sb., pro dětskou skupinu s maximální kapacitou do 12 dětí.
Na základě uvedených skutečností a po zhodnocení zdravotních rizik vydala KHS JmK toto
závazné stanovisko.

(podepsáno elektronicky)
Ing. Olga Marinčáková
vedoucí oddělení
hygieny dětí a mladistvých
územního pracoviště Blansko a Vyškov

Rozdělovník
1. Adresát, IČO: 06573801, odesláno do DS: fnn9m42
2. KHS JmK-spis
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