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ZÁVAZNÉ STANOVISKO
Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, jako místně a věcně příslušný správní
úřad podle § 82 odst. 1 a 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.“), jako dotčený
správní úřad ve smyslu § 77 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., § 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.“) a 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.“), ve věci změny v zápisu společnosti Profa Kids Havířov o.p.s., se sídlem č.p. 11
739 53 Dolní Tošanovice, IČ 01550942, do evidence poskytovatelů služby péče o dítě v dětské skupině,
spočívající ve změně provozní doby, nově od 7:00 do 18:00 hodin pondělí až pátek, v prostorách provozovny na
ulici Tajovského 1157/2, 736 01 Havířov – Podlesí, posoudila předložený návrh.
Po zhodnocení souladu předloženého návrhu s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví, v řízení
podle § 149 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, vydává Krajská hygienická
stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě v souladu s ustanovením § 16 odst. 4 písm. b) zákona
č.247/2014 Sb. toto závazné stanovisko:
S předloženým návrhem společnosti Profa Kids Havířov o.p.s., se sídlem č.p. 11, 739 53 Dolní Tošanovice, IČ
01550942, zastoupené Šárkou Žluvovou, DiS, statutárním orgánem, do evidence poskytovatelů služby péče o
dítě v dětské skupině, spočívající ve změně provozní doby, nově od 7:00 do 18:00 hodin pondělí až pátek, v
prostorách provozovny na ulici Tajovského 1157/2, 736 01 Havířov – Podlesí

souhlasí.
Odůvodnění:
Podáním ze dne 15.6.2020 požádala společnost Profa Kids Havířov o.p.s., se sídlem č.p. 11, 739 53 Dolní
Tošanovice, IČ 01550942, zastoupená Šárkou Žluvovou, DiS, statutárním orgánem, Krajskou hygienickou
stanici Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, jako příslušný orgán ochrany veřejného zdraví v souladu
s ustanovením § 16 odst. 4 písm. b) zákona č. 247/2014 Sb. o závazné stanovisko ke změně v zápisu společnosti
do evidence poskytovatelů služby péče o dítě v dětské skupině, spočívající ve změně provozní doby, nově od
7:00 do 18:00 hodin pondělí až pátek, v prostorách provozovny na ulici Tajovského 1157/2, 736 01 Havířov –
Podlesí.
IČ: 71009167
ID datové schránky: w8pai4f
web: www.khsova.cz
HDM 12.3

Úřední hodiny:
pondělí, středa 8:00 – 17:00
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33093/2020/KA/HDM ze dne 18.6.2020

Z předložených podkladů bylo zjištěno, že se jedná o prostory dětské skupiny pro 15 dětí, ve kterých je
prováděn pracovníky Krajské hygienické stanice státní zdravotní dozor, prostory zajišťují dostatečný plošný
komfort, odpovídající vybavení a vhodné hygienické zázemí.
Po zhodnocení souladu předloženého návrhu s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví se
konstatuje, že uvedené prostory splňují hygienické požadavky na stravování, prostory a provoz, v nichž je
poskytována služba péče o dítě v dětské skupině stanovené zákonem č. 247/2014 Sb. a vyhláškou č. 410/2005
Sb. a dále zákonem č. 258/2000 Sb., Nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 o hygieně
potravin, a proto bylo vydáno výše uvedené souhlasné stanovisko se změnou v zápisu společnosti Profa Kids
Havířov o.p.s., se sídlem č.p. 11 739 53 Dolní Tošanovice, IČ 01550942, do evidence poskytovatelů služby
péče o dítě v dětské skupině, spočívající ve změně provozní doby, nově od 7:00 do 18:00 hodin pondělí až
pátek, v prostorách provozovny na ulici Tajovského 1157/2, 736 01 Havířov – Podlesí.
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