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Závazné stanovisko Krajské hygienické stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze
k žádosti Obecně prospěšné společnosti ČAP, se sídlem na adrese: Vilová 258, 262 03 Nový
Knín, IČO: 24264334, o závazné stanovisko k zápisu do evidence poskytovatelů služby péče o
dítě v dětské skupině „Bílý ČÁP“ pro maximálně 12 dětí, umístěné v objektu na adrese:
Běštín č.p. 82, 267 24 Hostomice pod Brdy
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“), 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 v rozsahu právní úpravy provedené § 7 odst. 1, § 23 a 24 zákona 258 a kapitoly II článku 4
odst. 2 a přílohy II nařízení Evropského parlamentu a rady ES (č.) 852/2004, o hygieně potravin, a
dále 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 zákona č. 127/2015 Sb. (dále jen „zákon
247/2014 Sb.“), a § 149 odst. 1 správního řádu k žádosti Obecně prospěšné společnosti ČAP, se
sídlem na adrese: Vilová 258, 262 03 Nový Knín, IČO: 24264334 (dále jen „Obecně prospěšná
společnost ČAP“), o závazné stanovisko k zápisu dětské skupiny „Bílý ČÁP“ do evidence
poskytovatelů služby péče o dítě v dětské skupině pro maximálně 12 dětí, toto
závazné stanovisko:

Vyčleněné prostory objektu dětské skupiny „Bílý ČÁP“ na adrese Běštín č.p. 82, 267 24
Hostomice pod Brdy - na pozemku parc. č. 268, parc. č. 3/4 v katastrálním území Běštín, obec
Běštín („dále jen dětská skupina Bílý Čáp“) ve kterých bude Obecně prospěšná společnost
ČAP poskytovat službu péče o dítě v dětské skupině do 12 dětí, splňují hygienické požadavky
na prostory, stravování a provoz pro dětskou skupinu s maximální kapacitou 12 dětí.
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Odůvodnění:
Podáním ze dne 16. 06. 2018 požádala dle § 16 odst. 4 písm. b) zákona 247/2014 Sb. ředitelka
Obecně prospěšné společnosti ČAP Bc. Michaela Sarnovská KHS jako orgán ochrany veřejného
zdraví o závazné stanovisko ve věci zápisu do evidence poskytovatelů služby péče o dítě v dětské
skupině „Bílý ČÁP“ maximálně pro 12 dětí, umístěné v objektu na adrese Běštín č.p. 82, 267 24
Hostomice pod Brdy (pozemek parc. č. 268, parc. č. 3/4 v katastrálním území Běštín.
Dne 08. 06. 2020 bylo pracovnicí KHS provedeno místní šetření v předmětných prostorách
vyčleněných pro výše uvedenou dětskou skupinu „Bílý ČÁP“. Šetření bylo provedeno na základě
Výzvy k účasti na závěrečné kontrolní prohlídce zaslané Městským úřadem Hostomice, stavebním
úřadem. Šetřením na místě bylo zjištěno, že stavba byla provedena dle předem schválené projektové
dokumentace, ke které bylo vydáno dne 17. 1. 2020 závazné stanovisko KHS č.j. KHSSS
67101/2019. Podmínky výše citovaného závazného stanoviska byly splněny a KHS proto vydala
k užívání stavby souhlasné závazné stanovisko dne 08. 06. 2020 pod č.j. KHSSC 27526/2020.
Kolaudační souhlas vydán Městským úřadem Hostomice, stavebním úřadem pod č.j. 1718/2020 dne
15. 06. 2020.
Péče o dítě v dětské skupině „Bílý ČÁP“ určené pro maximálně 12 dětí bude poskytována v přízemí
budovy. Navrhovaných maximálně 12 dětí v dětské skupině bude využívat hernu (pobytovou
místnost) o celkové ploše 39,33 m2, ve které budou rozkládána lehátka, šatnu pro děti vybavenou
šatním nábytkem, dále je k dispozici hygienické zařízení pro děti vybavené 2 dětskými záchody, 2
dětskými umyvadly, sprchovým koutem. Součástí provozu je výdejní kuchyňka, místnost pro
personál s šatnou, hygienické zařízení pro personál (1 WC kabina a 1 umyvadlo), úklidová komora
vybavena výlevkou. Osvětlení denní místnosti i ostatních prostor je zajištěno přirozené špaletovými
okny, umělé osvětlení je zajištěno Led svítidly. Vytápění objektu je teplovodní s deskovými
otopnými tělesy, zdrojem tepla je automatický kotel na pelety, kotel je umístěn v kotelně.
Zásobování vodou je zajištěno ze stávající kopané studny umístěné na dvoře. Odkanalizování do
stávající čistírny odpadních vod. Větrání denní místnosti, šatny, kuchyňky a hygienického zařízení
je zajištěno přirozené okny.
Pro venkovní pobyt dětí bude využívána oplocená zahrada v těsné blízkosti budovy dětské skupiny
a dále budou děti chodit na procházky po okolí.
Stravování dětí v dětské skupině bude zajišťovat poskytovatel služby ve smyslu § 8 odst. 2 zákona
č. 247/2014 Sb. V objektu je umístěna výdejní kuchyňka vybavena umyvadlem na ruce s přívodem
pitné vody a teplé vody, dvojdřezem, myčkou na stolní nádobí, ohřívací vodní lázní,
dvouplotýnkovým vařičem s akumulačním zákrytem, mikrovlnnou troubou, lednicí a
dále odděleným prostorem pro skladování a mytí termoportů s dřezem. V rámci výdejny budou
vydávány obědy dovážené společností Digitus s. r. o. ze Školní jídelny v Hostomicích pod Brdy. Ve
výdejně jídel budou připravovány přesnídávky a svačiny, stejně jako nápoje v rámci celodenního
pitného režimu.
Vybavení výdejny odpovídá rozsahu provozované činnosti, v souladu s povinnostmi stanovenými
zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve
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znění pozdějších předpisů a přímo použitelnými předpisy Evropské unie v oblasti hygieny potravin
– zejména nařízením Evropského parlamentu a Rady ES č. 852/2004, o hygieně potravin.
KHS při posuzování předmětné žádosti vycházela zejména z hygienických požadavků na prostory a
provoz dětské skupiny do 12 dětí, upravených na základě zákona 247/2014 Sb. v prováděcí
vyhlášce č. 281/2014 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz dětské skupiny do 12
dětí (dále jen „vyhláška 281/2014 Sb.“).
Podle § 15 odst. 2 zákona 247/2014 Sb., je poskytovatel služby péče o dítě v dětské skupině
povinen zajistit, aby byly splněny hygienické požadavky na prostory a provoz dětské skupiny do 12
dětí pro venkovní prostory, místnost pro denní pobyt a odpočinek dětí, šatnu, hygienická zařízení,
úklid a nakládání s prádlem upravené prováděcím právním předpisem.
Dle § 2 odst. 1 věty druhé vyhlášky 281/2014 Sb., musí plocha denní místnosti činit nejméně 3 m2
na jedno dítě.
Dle § 4 odst. 1 písm. b) vyhlášky 281/2014 Sb., musí poskytovatel zajistit odpovídající hygienické
zařízení vybavené, pokud jde o dětskou skupinu od 5 do 12 dětí, ve které je nejvíce 6 dětí, 1
dětským záchodem a 1 umyvadlem, v ostatních případech 2 dětskými záchody a 2 umyvadly, od 5
do 12 dětí dále 1 dětskou vaničkou se sprchou nebo 1 sprchovým boxem, jsou-li ve skupině děti
mladší 3let, odpovídajícím počtem dětských nočníků, přebalovacím pultem a krytým nášlapným
odpadkovým košem s vložkou na jedno použití.
Dle § 4 odst. 4 vyhlášky 281/2014 Sb., pokud jde o dětskou skupinu od 5 do 12 dětí, musí být
hygienické zařízení pro pečující osoby odděleno od hygienického zařízení určeného pro děti a
sestává z 1 záchodu a 1 umyvadla napojeného na tekoucí pitnou studenou a teplou vodu.
KHS po posouzení žádosti konstatuje následující:
Prostory objektu dětské skupiny “Bílý ČÁP“, určené pro poskytování služby péče o dítě v dětské
skupině do 12 dětí, splňují hygienické požadavky na prostory, stravování a provoz pro dětskou
skupinu s maximální kapacitou 12 dětí v souladu s požadavky § 8 odst. 2 a 3 a § 15 odst. 2 zákona
247.
Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem dospěla KHS k závěru, že shora popsaný stav
vyhovuje požadavkům právních předpisů k ochraně veřejného zdraví, a proto vydala ve věci
zápisu dětské skupiny „Bílý ČÁP“ do evidence poskytovatelů služby péče o dítě v dětské
skupině, toto kladné závazné stanovisko.

Mgr. Veronika Walenková
vedoucí oddělení hygieny dětí a mladistvých
pro okresy Příbram a Beroun
Rozdělovník
1/ adresát
2/ KHS odd. HDM a. a.
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