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V Brně dne 20. května 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 v areálu FN Brno – Bohunice, provozovatel Elánek z.s., IČ: 06395163
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 podané Ing. Eliškou Krejčí Rekovou, Elánek z.s., sídlem Dělnická 650/2,
624 00 Brno, IČ: 06395163 (dále jen „žadatel“), o vydání závazného stanoviska k zápisu do evidence
poskytovatelů služby péče o dítě v dětské skupině, podané dne 20. 5. 2020
závazné stanovisko:
prostory a místnosti na adrese Jihlavská 20, 625 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. 4 zákona č. 247/2014 Sb. a § 7 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb.
ve spojení s vyhl. č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz
zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých (dále jen „vyhl.
č. 410/2005 Sb.“), pro dětskou skupinu s maximální kapacitou do 24 dětí.
Odůvodnění:
Podáním ze dne 20. 5. 2020 pod podacím číslem KHSJM 27659/2020/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
na adrese Jihlavská 20, 625 00 Brno (parcela č. 1292/4, 1292/6, 3156/3, 3160 k.ú. Bohunice.
Jedná se o samostatný objekt, který se nachází v areálu Fakultní nemocnice Brno. Byl zbudován
v roce 2018 pro provoz dětské skupiny s kapacitou max. 24 dětí. Jedná se o stavbu s lhůtou
dočasnosti na 5 let. Prostory byly využívány jako dětská skupina od 1. 7. 2018 původním
provozovatelem Ing. Jiřím Krejčím. Novým provozovatelem dětské skupiny bude od 1. 7. 2020 Elánek
z.s., sídlem Dělnická 650/2, 624 00 Brno, IČ: 06395163.
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Ze vstupní chodby/zázemí je přístupná šatna dětí a kancelář. Z hlavní chodby je po pravé straně
šatna personálu a technická místnost, po levé straně sociální zařízení pro 3 zaměstnance (umyvadlo
s baterií s dlouhým raménkem, 1 WC a úklidová místnost s výlevkou) a hygienické zařízení pro děti
(5 WC, 5 umyvadel, sprchový kout). Místnost pro pobyt dětí (96,4 m²) je rozdělená na herní část
a klidovou část s denním rozkládáním lehátek. Přebalovací pult je umístěn v herně v blízkosti toalety.
Je zřízena výdejna, která je s hernou s propojena dveřmi. Vybavena je kuchyňskou linkou
s dvoudřezem na oddělené mytí rukou a na mytí potravin, el. dvouplotýnkou, myčkou a samostatně
stojící lednicí. Dovoz stravy probíhá přes samostatný vstup z venčí. Přepravní nádoby se odkládají
v prostoru zádveří. Jejich mytí zajistí výrobce stravy – stravovací provoz při FN Brno, Bohunice.
K venkovnímu pobytu dětí slouží vlastní oplocená zahrada s pískovištěm (pozemek 1292/4, k.ú.
Bohunice,120 m²).
KHS JmK 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. 4 zákona č. 247/2014 Sb. a § 7 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb. ve spojení s jeho
prováděcím předpisem vyhl. č. 410/2005 Sb. pro dětskou skupinu s maximální kapacitou do 24.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
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