
ODBOR HYGIENY OBECNÉ A KOMUNÁLNÍ A PODPORY VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ 

 

STRUČNÁ INFORMACE O ČINNOSTI ZA ROK 2020 

 

Vydaná stanoviska dle stavebního zákona a jiných zákonů                                                        4 301 

Vydaná rozhodnutí a opatření dle zák. 258/2000 Sb.                                                                  472 

Počet odvolání proti rozhodnutí                                                                                                              1 

 

Počet provedených kontrol celkem                                                                                                   514 

Pitná voda – vodovody nad 5000 obyvatel                                                                                          7 

                        vodovody pod 5000 obyvatel                                                                                     106 

                       veřejné studny                                                                                                                    4 

Koupaliště a sauny – koupací oblasti                                                                                                  58 

                        koupaliště ve volné přírodě                                                                            31 

                                      umělá koupaliště trvalá                                                                                   34 

                                      umělá koupaliště sezónní                                                                                13 

                                      sauny                                                                                                                    20 

                                      léčebné bazény ve zdravotnických zařízeních a ÚSP                                   1 

Provozovny péče o tělo – kadeřnictví a holičství                                                                              57 

                                               manikúry a pedikúry                                                                                46 

                                               kosmetiky                                                                                                   26 

                                               masáže                                                                                                        27 

                                              provozy, kde je porušována integrita kůže                                           5 

                                              solária                                                                                                            6     

Ubytovací zařízení – hotely, penziony                                                                                                 40 

                                      ubytovny                                                                                                              80 

                                      kempy                                                                                                                   40   

Zdroje hluku a vibrací                                                                                                                               5 

 

 

 



Počet uložených sankcí                                                                                                                           16 

Celková výše                                                                                                                                    23 400,- Kč 

Počet uložených sankcí za přestupky - koronavirová pandemie – příkaz                                 223 

napomenutí                        57 

Celková výše                                                                                                                                   285 000,- Kč 

 

 

V rámci státního zdravotního dozoru bylo v roce 2020 provedeno 514 kontrol z 1 145 
plánovaných kontrol v Plzeňském kraji. Nižší počet provedených kontrol  byl silně ovlivněn 
pandemií Covid-19, kdy provádění státního zdravotního dozoru bylo možné v měsících lednu 
až březnu a v průběhu července a srpna. Provozovny péče o tělo, většina ubytovacích 
zařízení a další zařízení jako plavecké bazény byly po většinu roku uzavřeny.  

Velmi obtížné bylo řešení kontrola a podnětů na hluk v mimopracovním prostředí vzhledem 
k nemožnosti provádění měření hluku v zimních měsících kvůli klimatickým podmínkám a 
v době letních prázdnin kvůli nestandardnímu provozu, proto bylo několik měření hluku 
z roku 2020 odloženo na neurčito, s předpokládanou realizací na jaře 2021. Provedená 
měření hluku nezjistila nedodržení povinností provozovatele zdroje hluku. 

V oblasti pitné vody nebyly zjištěny závažnější nedostatky v četnosti a rozsahu prováděných 
rozborů. Provozovatelé jednotlivých vodovodů plnili své povinnosti a spolupracovali s KHS, 
nevyhovující kvalita pitné vody byla zjištěna ve 3 případech.  

V oblasti koupacích vod proběhla sezóna dle monitorovacího kalendáře, KHS bylo zjištěno 
snížení kvality vody ke koupání na přírodním koupališti vodní nádrž Hracholusky na konci 
koupací sezóny, zároveň byla po celou dobu koupací sezóny významně nižší hladina na 
Seneckém rybníku z důvodu sucha (nízká hladina na přítoku). Zákaz koupání v roce 2020 
vydán nebyl. U sezónních umělých koupališť nebyly zjištěny nedostatky v četnosti a rozsahu 
prováděných rozborů. U celoročně provozovaných umělých koupališť nedostatky shledány 
nebyly, jejich provoz byl část roku znemožněn z důvodu vládních opatření. 

V oblasti péče o tělo byla zaměřena pozornost zejména na provozovny kadeřnictví a 
holičství, kosmetických služeb, pedikúry a manikúry. Zjištěné nedostatky se týkaly ve většině 
případů úklidu, používání dezinfekčních prostředků, vybavení lékárniček 1. pomoci a 
v několika případech i chybějící provozní řády. 

V oblasti ubytovacích služeb byly provedeny kontroly u sezónních ubytovacích služeb – 
zejména kempů. Většina zařízení byla po větší část uzavřena z důvodu vládních nařízení.  

 

                                                                            Ing. Jana Bělohlávková, ředitelka odboru HOK PVZ 

 

 


