ODBOR HYGIENY OBECNÉ A KOMUNÁLNÍ A PODPORY VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ

STRUČNÁ INFORMACE O ČINNOSTI ZA ROK 2021

Vydaná stanoviska dle stavebního zákona a jiných zákonů
Vydaná rozhodnutí a opatření dle zák.č. 258/2000 Sb.

4 445
496

Počet odvolání proti rozhodnutí

Počet provedených kontrol celkem

1

421

Pitná voda – vodovody nad 5000 obyvatel

6

vodovody pod 5000 obyvatel

98

veřejné studny
Koupaliště a sauny – koupací oblasti

3
61

koupaliště ve volné přírodě

12

umělá koupaliště trvalá

17

umělá koupaliště sezónní

16

sauny

2

léčebné bazény ve zdravotnických zařízeních a ÚSP

3

Provozovny péče o tělo – kadeřnictví a holičství
manikúry a pedikúry

28

kosmetiky

28

masáže

27

provozy, kde je porušována integrita kůže

13

solária
Ubytovací zařízení – hotely, penziony
ubytovny
kempy
Zdroje hluku a vibrací

48

3
23
2
20
9

Počet uložených sankcí

16

Celková výše

23 400,- Kč

Počet uložených sankcí za přestupky koronavirová pandemie – příkaz
napomenutí
zastavení řízení
odložení
Celková výše

283
34
3
521
292 000,- Kč

V rámci státního zdravotního dozoru bylo v roce 2021 provedeno 421 kontrol z plánovaného
počtu 1 135, což je cca 37 %. Celé hodnocené období bylo silně ovlivněno několika vlnami
pandemie onemocnění Covid 19, kdy provádění státního zdravotního dozoru bylo přímo
znemožněno (uzavřené provozovny v gesci odboru HOK – provozovny péče o tělo, sauny,
bazény, ubytovací zařízení) nebo významně ztíženo. Dalšími důvody bylo vytížení části
pracovníků odboru HOK PVZ při pomoci protiepidemickému odboru při zvládání trasování,
častá nepřítomnost pracovníků na pracovišti z důvodů pracovní neschopnosti či ošetřování
člena rodiny, v neposlední řadě bylo prioritou zvládnutí práce v rámci preventivního
hygienického dozoru (která stále narůstá) v omezeném počtu pracovníků (za rok 2021 bylo
odborem HOK PVZ vydáno 4 414 stanovisek a vyjádření, 496 rozhodnutí). Je nutné rovněž
zmínit to, že odbor HOK PVZ byl pověřen řešením některých přestupků za porušování
mimořádných a ochranných opatření MZČR, za rok bylo vyřízeno cca 800 přestupků.
Během roku 2021 bylo Ministerstvem zdravotnictví ČR (dále jen MZČR) nařízeno provádění
kontrol nad dodržováním povinností stanovených ve vydávaných Mimořádných opatřeních
MZČR, která byla během roku měněna a upravována dle aktuální epidemické situace. Těchto
kontrol bylo provedeno celkem 246, a to nejen v provozovnách (péče o tělo, bazény, sauny,
ubytovací zařízení apod.), ale i na různých hromadných kulturních a sportovních akcích
(sportovní soutěže, sportoviště, koncerty, divadla, galerie, ZOO, památkové objekty atd.).
V naprosté většině případů nebyla zjištěna pochybení nejen na straně provozovatelů, ale i na
straně fyzických osob, v ojedinělých případech byla sjednána náprava ihned na místě, některé
případy byly řešeny domluvou a následnou kontrolou.
Tyto mimořádné kontroly nejsou uvedeny v tabulce plnění kontrolních plánů. Celkový počet
kontrol za rok 2021 - plánované kontroly + kontroly mimořádných opatření – tak činí 667
kontrol.
U vodovodů pro veřejnou potřebu byly kontroly provedeny dle plánu, neboť zásobování
pitnou vodou nebylo zasaženo protiepidemickými opatřeními. V této oblasti nebyly u
provozovatelů zjištěny závažnější nedostatky v četnosti a rozsahu prováděných rozborů.
Provozovatelé jednotlivých vodovodů pro veřejnou potřebu plnili své povinnosti a
spolupracovali s KHS. V rámci kontroly kvality pitné vody byly zjištěny drobné nedostatky, a to
u vodovodů do 5 000 zásobovaných obyvatel (cca v 6 % případů). Jednalo se zejména o zjištění
mikrobiálního znečištění, kdy po zjištění byla zajištěna urychlená náprava. Pouze v jednom

případě byl vydán zákaz používání vody jako pitné (do doby provedení nápravných opatření)
a následně byla uložena provozovateli sankce. Dále byla uložena ještě jedna sankce
provozovateli vodovodu. Po celý rok předkládali provozovatelé vodovodů pro veřejnou
potřebu nově zpracované provozní řády dle aktuálních legislativních požadavků včetně
posuzování zdravotních rizik.
V oblasti koupacích vod a koupališť ve volné přírodě proběhla sezóna v souladu
s monitorovacím kalendářem a plánem kontrol. Průběh sezóny byl ovlivněn nepříznivým
počasím v měsíci červenci. U koupacích vod a koupališť ve volné přírodě nebyly zjištěny
nedostatky v četnosti, rozsahu prováděných rozborů a ani u kvality vody. Výjimkou byl pouze
biotop Blovice, kdy ke konci sezóny byla zjištěna zhoršená kvalita vody ke koupání. U umělých
koupališť trvalých a sezónních nebyly zjištěny žádné nedostatky, jejich provoz byl v průběhu
roku výrazně omezen.
V oblasti péče o tělo byly zjištěny nedostatky pouze v jednotlivých případech, zejména se
jednalo o kvalitu úklidu, používání dezinfekčních prostředků a vybavení lékárniček první
pomoci, dalším nedostatkem bylo zjištění provozu bez zpracovaného, a tím i schváleného
provozního řádu, za což byly uloženy finanční sankce. Kontrola provozoven péče o tělo –
tetování a obdobné provozovny, kde je porušována integrita kůže, byly stanoveny jako krajská
prioritní oblast. Kontrol bylo provedeno pouze 13 z 28 plánovaných, a to z důvodů
dlouhodobého uzavření těchto provozoven.
V rámci ubytovacích služeb ve všech typech zařízení bylo provedeno cca 30 % kontrol
z plánovaného počtu, přičemž ubytovaní v kempech, stanoveno jako krajská priorita, bylo
kontrolováno ve 20 případech z plánovaného počtu 32 kontrol. Ve spolupráci k odborem
hygieny výživy byly řešeny dva rozsáhlejší podněty na sezónní ubytovací zařízení, kdy za
zjištěná pochybení byly provozovatelům vyměřeny sankce.
Na základě podnětu byla provedena jedna kontrola pohřební služby. Bylo zjištěno porušení
zákona č. 256/2001 Sb. o pohřebnictví (služba neměla schválený provozní řád, nebyl zajištěn
prostor pro úpravu těl zemřelých v provozovnách této pohřební služby a nebyla zajištěna
odpovídající kapacita chladících zařízení). Za zjištěné nedostatky byla firmě uložena nápravná
opatření a finanční sankce.
Po celý rok 2021 bylo obtížné řešení podnětů na hluk z dopravy vzhledem k nerovnoměrnosti
intenzit dopravy při provádění měření hluku. Měření hluku z dopravy i ze stacionárních zdrojů
(zejména tepelná čerpadla) bylo provedeno u podnětů, všechna provedená měření potvrdila
dodržení povinností provozovatelů zdrojů hluku. Ve sledovaném období došlo k nárůstu
podání podnětů na „sousedský“ hluk.
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