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Datovou schránkou
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Marefy 53
685 01 Bučovice
ID DS: d7p7q4z

Ve Vyškově dne 22.07.2020

ZÁVAZNÉ STANOVISKO O SPLNĚNÍ HYGIENICKÝCH POŽADAVKŮ NA
STRAVOVÁNÍ, PROSTORY A PROVOZ, V NICHŽ BUDE POSKYTOVÁNA PÉČE O
DÍTĚ V DĚTSKÉ SKUPINĚ –
„DS Pampeliška , Palackého náměstí 126, 684 01 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 22.07.2020 paní Alenou Markovou, tj. Ekoklub Pampeliška, z.s., Marefy 53, 685 01 Bučovice,
IČO: 07013159, zaevidované na KHS JmK pod č. j.: KHSJM 41769/2020/VY/HDM toto
závazné stanovisko:
prostory na adrese Palackého náměstí 126, 684 01 Slavkově u Brna ve kterých žadatel hodlá
poskytovat služby péče o dítě v dětské skupině, jsou uzpůsobeny tak, aby nedošlo k ohrožení zdraví a
splňují hygienické požadavky na stravování, prostory a provoz,
stanovené v § 8 odst.3 a § 15 odst. 2 zákona č. 247/2014 Sb., ve spojení s jeho prováděcím předpisem
vyhl. č. 281/2014 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz dětské skupiny do 12 dětí (dále
jen „vyhl. č. 281/2014 Sb.“), pro dětskou skupinu s maximální kapacitou do 12 dětí.
Odůvodnění:
Podáním ze dne 22.07.2020 pod podacím číslem KHSJM 41769/2020/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 prostorech na adrese Palackého náměstí
126, 684 01 Slavkov u Brna. Předložená žádost obsahovala specifikace prostor a zařízení, ve kterých
bude poskytována služba péče o dítě v dětské skupině.
Předložená specifikace prostor a zařízení uvádí, že prostor pro 12 dětí se nachází ve 2. NP SC
Bonaparte a disponuje denní místností, kuchyňským koutem, skladem hraček, šatnou, hygienickým
zázemím pro děti (sprcha, 2x dětské umyvadlo, 2x WC mísa, úklidová komora (výlevka s přívodem teplé
vody), hygienickým zázemím pro personál (WC kabina a předsíň s umyvadlem) v souladu s vyhl. č.
281/2014 Sb.
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Na základě uvedených skutečností a po zhodnocení zdravotních rizik vydala KHS JmK toto kladné
závazné stanovisko.

(podepsáno elektronicky)
Bc. Petra Kuxová, DiS. ,v.r.
vedoucí oddělení
hygieny dětí a mladistvých
územního pracoviště Blansko a Vyškov
Rozdělovník
1. Ekoklub Pampeliška, z.s., Marefy 53, 685 01 Bučovice, ID DS: d7p7q4z
2. Spis: KHS JmK se sídlem v Brně
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