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Závazné stanovisko k žádosti o zápis poskytovatele služby péče o dítě v dětské skupině 
MAMA klubu, z.s., se sídlem Široká 182, 364 53 Valeč, IČO: 08177449, do evidence 
poskytovatelů 
 
 
Poskytovatel služby péče o dítě v dětské skupině: MAMA klub, z.s., se sídlem Široká 182,  
364 53 Valeč, IČO: 08177449  
 
Dětská skupina: Dětská skupina Valečánek, na adrese Široká 35, 364 53 Valeč  
 
Na základě žádosti MAMA klubu, z.s., se sídlem Široká 182, 364 53 Valeč, IČO: 08177449, 
doručené dne 24.06.2020, posoudila Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje se sídlem v 
Karlových Varech (dále jen „KHS KK“) jako dotčený orgán ve smyslu § 77 odst. 1  
a § 82 odst. 1 a 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 258“) 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 247“), předložený návrh, 
sloužící po kladném posouzení jako doklad k zápisu poskytovatele služby péče o dítě v dětské 
skupině Valečánek, na adrese Široká 35, 364 53 Valeč, do evidence poskytovatelů. 
 
Po zhodnocení souladu předloženého návrhu s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného 
zdraví vydává KHS KK toto 
 

ZÁVAZNÉ STANOVISKO 
 

Prostory na adrese Široká 35, 364 53 Valeč, ve kterých bude MAMA klub, z.s., se sídlem Široká 
182, 364 53 Valeč, IČO: 08177449, poskytovat služby péče o dítě v dětské skupině, splňují 
hygienické požadavky na stravování, prostory a provoz stanovené v § 15 odst. 2 zákona 247 a 
vyhlášce č. 281/2014 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz dětské skupiny do 12 
dětí, ve znění pozdějších platných předpisů, s počtem dětí maximálně 6. 
 

 
Odůvodnění: 
Podání výše uvedeného návrhu vychází z ustanovení § 16 odst. 4 písm. b) zákona 247, podle 
kterého musí žádost o zápis do evidence poskytovatelů mj. obsahovat závazné stanovisko 
příslušné krajské hygienické stanice o splnění hygienických požadavků na stravování, prostory  
a provoz, v nichž bude poskytována služba péče o dítě v dětské skupině.   
 

(DS) 

Váš dopis zn.:  
Ze dne: 24.06.2020 

Číslo jednací: KHSKV 07762/2020/HDM/Lát –S10 
  
Vyřizuje:                            Helena Látová 
Telefon:  355328271 
E-mail: helena.latova@khskv.cz 
  
Datum: 01.07.2020 

 



Č.j.:KHSKV 07762/2020/HDM/Lát – S10   
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Dne 24.06.2020 byla na KHS KK doručena žádost MAMA klubu, z.s., se sídlem Široká 182, 364 53 
Valeč, IČO: 08177449, o vydání závazného stanoviska, které bude použito jako doklad k zápisu 
poskytovatele služby péče o dítě v dětské skupině do 12 dětí a s maximální kapacitou pro 6 dětí. 
 
Městský úřad ve Žluticích, stavební úřad vydal dne 04.12.2019 pod č.j. 1093/2019/Stav kolaudační 
souhlas s užíváním stavby jako komunitní centrum. Majitelem objektu je spolek LEADER 
ACADEMY o.p.s. se sídlem Karlovarská 6, 36453 Valeč, IČO 29122970. V této stavbě byly 
provedeny drobné úpravy pro možnost užívání dětské skupiny s maximální kapacitou pro 6 dětí ve 
věku 2 – 5 let. Personál provozovny dětské skupiny budou 2 kvalifikované pečující osoby.  
 
Dětská skupina má šatnu vybavenou lavičkami a věšáky s návazností na denní místnost, 
provětrávaný prostor pro ukládání lehátek a matrací a hygienické zázemí pro 6 dětí (1 dětský 
záchod, 1 dětské umyvadlo, 1 sprchový kout se sprchou). Pro personál je k dispozici 1 záchod 
dělený na kabinu se záchodovou mísou a předsíň s umyvadlem. Pro zajištění úklidu je vyčleněna 
uzamykatelná úklidová komora vybavená výlevkou.  Přípravna jídel (výdejna) je vybavena 
kuchyňskou linkou, umyvadlem na mytí rukou, dřezem, automatickou myčkou nádobí, ledničkou, 
sporákem, mikrovlnnou troubou, skřínkami, uzavíratelným košem na odpadky. V 1. NP objektu je 
umístěna stavebně oddělená prádelna vybavená pračkou, sušičkou a sprchou. Dovoz jídel bude 
zajištěn smluvně z provozovny Restaurace a kavárna U muzea, v sousedním objektu na adrese 
Široká 182, Valeč. Ke všem umyvadlům, sprše, dřezům a výlevce je zajištěn přívod tekoucí pitné a 
teplé vody. Povrchová úprava stěn a podlah odpovídá hygienickým požadavkům snadné 
čistitelnosti. Prostory dětské skupiny jsou odvětrány přirozeně – otevíratelnými okny a hygienické 
zázemí uměle elektrickými ventilátory. V objektu je ústřední topení. Umělé osvětlení prostor je 
v souladu s normovými požadavky ČSN EN 12464-1. Objekt je napojen na obecní vodovodní a 
kanalizační síť.  
 
KHS KK přezkoumala výše uvedenou žádost v návaznosti na dokumentaci s ní předloženou  
a dospěla k závěru, že věc vyhovuje požadavkům předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví.  
 
Za tohoto stavu věci bylo proto žádosti vyhověno a bylo vydáno souhlasné závazné stanovisko.  
 
 
 
Bc. Marcela Ištvánková v.r. 
vedoucí odd. hygieny dětí a mladistvých Karlovy Vary  
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopie 
KHS KK – oddělení hygieny dětí a mladistvých Karlovy Vary  
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