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V Brně dne 20. srpna 2020

ZÁV AZNÉ STANOVISKO O SPLNĚNÍ HYGIENICKÝCH POŽADAVKŮ
NA STRAVOV ÁNÍ, PROST ORY A PROVOZ, V NICHŽ BUDE
POSKYTOV ÁN A PÉČE O D ÍTĚ V DĚTSKÉ SKUPINĚ –
Dětská skupina Univerzitní kampus, Rybnická 97/48, 634 00 Brno
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 18. 8. 2020 Ing. Jiřím Krejčím, sídlem Masarykova
442/3, 602 00 Brno, IČO: 72505427 (dále také jen „žadatel“), toto
závazné stanovisko:
prostory a místnosti na adrese Rybnická 97/48, 634 00 Brno, 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 § 8 odst. 2 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 18. 8. 2020 pod podacím číslem KHSJM 47090/2020/BM/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 a místnostech
v 1.NP na adrese Rybnická 97/48, 634 00 Brno. Předložená žádost obsahovala specifikaci prostor a
zařízení, ve kterých bude poskytována služba péče o dítě v dětské skupině.
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Jedná se o samostatný byt v přízemí RD na ulici Rybnická 48. Za vchodovými dveřmi do objektu je
šatna a zázemí pro rodiče a děti. Rodiče předávají děti v přezůvkách přímo do herny. Na chodbě se je
umístěna i úklidová skříň. Herna má plochu 39,40 m². Část je vybavena kobercem (spánek dětí, hra),
na části je ponechána keramická dlažba (pod stolky, kde děti pracují a stravují se). Za hernou je
chodba, kde se budou stohovat lehátka a z ní je přístupné hygienické zařízení dětí (2 malé záchodky,
3 nočníky, výlevka s přívodem teplé a studené pitné vody a 2 malá umyvadla, která obsahují mísící
baterii) a sociální zařízení pro personál se záchodem, umyvadlem s pákovou baterií a sprchovým
koutem. Větrání je zajištěno vzduchotechnikou.
V sousedství herny je zřízena výdejna stravy, která je oddělena od herny ohrádkou zamezující přístup
dětí. Je vybavena kuchyňskou linkou s lednicí, myčkou, sporákem, mikrovlnnou troubou, dvojdřezem
pro oddělené mytí rukou a mytí potravin. Větrání je zajištěno přirozeně oknem opatřeným sítí.
Přebalovací pult s krytým nášlapným odpadkovým košem s vložkou na jedno použití je umístěn před
hyg. zařízení dětí. Stohovatelné postýlky se denně rozkládají. Ložní prádlo je skladováno odděleně.
Celodenní strava bude dovážena denně. Umístění várnic a termoportů bude mimo prostor výdejny.
Údržbu, umytí a skladování nádob bude v kompetenci dovozce stravy.
K venkovním hrám bude sloužit veřejné dětské hřiště, které se nachází 248 m od objektu a je
dostupné bez přechodu silnice.
KHS JmK dne konstatuje, že předmětné prostory a místnosti jsou uzpůsobeny tak, aby nedošlo
k ohrožení zdraví nebo života a splňují požadavky na stravování, prostory a provoz stanovené v
stanovené v § 8 odst. 2 a § 15 odst. 2 zákona č. 247/2014 Sb., ve spojení s jeho prováděcím
předpisem vyhl. 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
kladné závazné stanovisko.

(podepsáno elektronicky)
MUDr. Eva Lysá
vedoucí oddělení
hygieny dětí a mladistvých
pracoviště Brno
Rozdělovník
1. Adresát
2. KHS JmK - spis

Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně, Jeřábkova 4, 602 00 Brno
tel: 545 113 034, e-mail: sekretariat@khsbrno.cz, ID datové schránky: jaaai36
Strana 2 (celkem 2)

