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V Brně dne 4. září 2020

ZÁV AZNÉ STANOVISKO O SPLNĚNÍ HYGIENICKÝCH POŽADAVKŮ
NA STRAVOV ÁNÍ, PROST ORY A PROVOZ, V NICHŽ BUDE
POSKYTOV ÁN A PÉČE O DÍTĚ V DĚTSKÉ SKUPINĚ – Dětská skupina
IRS IV provozovaná Institutem pro regionální spolupráci se sídlem
Starobrněnská 690/20, 602 00 Brno na adrese Hajany 203, 664 43 Hajany
Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně (dále také „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 (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 o splnění hygienických požadavků na stravování, prostory a provoz, v nichž
bude poskytovaná péče o dítě v dětské skupině, podané dne 28. srpna 2020 obecně prospěšnou
společností – Institut pro regionální spolupráci se sídlem Starobrněnská 690/20, 602 00 Brno, IČ:
26657341(dále také jen „žadatel“), toto
závazné stanovisko:
prostory a místnosti v budově rodinného domu na adrese Hajany 203, 664 43 Hajany, parcela č.
1011/9, 1011/8, 1009/8, 1009/7, a 1009/10, k. ú. Hajany, ve kterých žadatel hodlá poskytovat službu
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. 3 a v § 15 odst. 4 zákona č. 247/2014 Sb. a § 7 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb.
ve spojení s vyhláškou č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení
a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, ve znění pozdějšího předpisu (dále jen
„vyhláška č. 410/2005 Sb.“), pro dětskou skupinu s maximální kapacitou 24 dětí.

Odůvodnění:
Podáním ze dne 28. 8. 2020 evidovaným číslem jednacím KHSJM 49344/2020/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 Hajany 203, 664 43 Hajany. Předložená žádost obsahovala též
návrh technologického řešení a specifikaci prostor a zařízení, ve kterých bude poskytována služba
péče o dítě v dětské skupině s kapacitou maximálně 24 dětí.
Předložený návrh technologického řešení a specifikace prostor a zařízení řeší následující:
jedná se o prostory určené pro dětskou skupinu ve věku přibližně 1 až 6 let. Jedná se
o stávající dvoupodlažní objekt se zahradou. Vstup navazuje na šatnu pro děti (7,95 m2), ze šatny je
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přístupné hygienické zázemí pro personál a stravovací provoz (u umývadla baterie bez ručního
uzavírání vody), následují denní místnosti pro děti (celkové podlahové plochy 27,07 m2, 14,84 m2), po
schodišti je přístup do 2. NP, kde je hygienické zázemí pro děti (5x WC, 5x výtokový kohout u žlabu,
sprcha) a 4 místnosti sloužící jako denní místnosti pro děti (celkové podlahové plochy 16,60 m2,
14,47 m2, 6,61 m2, 15,10 m2). Šatna pro personál je v 1. NP (pod schodištěm).
Počítá se s péčí o děti mladší tří let, proto bude hygienické zázemí vybavené přebalovacím stolem
a krytým nášlapným odpadkovým košem.
Součástí denní místnosti bude lékárnička s odpovídajícím vybavením.
Stravování bude zajišťovat poskytovatel služby péče o dítě v dětské skupině dovozem hotových
pokrmů. Výrobce pokrmů (svačin i obědů) bude zajišťovat rozvoz hotových pokrmů a mytí
přepravních nádob. K vydávání a manipulaci s pokrmy je k dispozici stravovací provoz – výdejna
stravy. Pro odkládání přepravních nádob je vyčleněn prostor. Vlastní prostor výdeje je od herny
oddělen uzavíratelnou zábranou, přímé větrání oknem – síť proti hmyzu je instalovaná. Výdejna je
vybavená klasickou kuchyňskou linkou, myčkou, troubou, lednicí, dřezem (k umývání rukou i ovoce a
zeleniny – řešeno provozně).
KHS JmK dne 2. 9. 2020 provedla šetření na místě samém, tj. na adrese Hajany 203, 664 43 Hajany,
623 00 Brno a konstatuje, že předmětné prostory a místnosti jsou uzpůsobeny tak, aby nedošlo
k ohrožení zdraví nebo života a splňují požadavky na stravování, prostory a provoz dle zákona č.
247/2014 Sb. a zákona č. 258/2000 Sb. ve spojení s vyhláškou 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
závazné stanovisko.

(podepsáno elektronicky)
Ing. Marcela Březinová
vedoucí oddělení
hygieny dětí a mladistvých
územního pracoviště Břeclav a Hodonín
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