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V Plzni dne 14. 3. 2023 

Č. j.: KHSPL 06741/2023/23/28/2023  

   Vyřizuje: Ing. Petra Langová 

Č. j. žadatele:  

  

        
 
 
 

 
 

 

Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů 

 

 Dne 5. 3. 2023 Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni (dále jen „KHS“) 

přijala Vaši žádost (zaevidovanou pod č. j.: KHSPL 05851/2023) o podání informace podle zákona 

č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů ve věci provozu 

Mateřské školy Hradec, č. p. 139, 332 11 Hradec, IČO: 71004556 (dále jen „MŠ Hradec“), kde nás 

žádáte o výsledek nebo stanovisko kontroly, která proběhla v létě roku 2022, popřípadě i zápis  

o zjištěných nedostatcích z jiných kontrol.  

  

 K této věci sdělujeme, že Vámi zmiňovaný státní zdravotní dozor (dále jen „SZD“) byl proveden 

dne 12. srpna 2022 a byl z něho pořízen písemný dokument „Protokol o kontrole č. j.: KHSPL 

22293/2022“. V rámci výše uvedeného SZD byly zjištěny tyto nedostatky: 

1. záchody a umývárny nejsou přístupné ze šatny a denní místností dětí; porušení 

požadavků ust. § 7 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví 

a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

„zákona č. 258/2000 Sb.“) ve spojení s ust. § 4a odst. 3 vyhlášky č. 410/2005 Sb., 

o hygienických požadavcích na prostory a provoz (dále jen „vyhláška č. 410/2005 

Sb.“), 

2. v objektu mateřské školy Hradec není k dispozici úklidová komora vybavená výlevkou 

s přívodem tekoucí pitné studené a teplé vody; porušení požadavků ust. § 7 odst. 1 

zákona č. 258/2000 Sb. ve spojení s přílohou č. 1 bod 7 vyhlášky č. 410/2005 Sb., 

3. v denní místnosti nebyla otopná tělesa opatřena ochrannými kryty; porušení ust. § 38 

vyhlášky 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby v platném znění, 

4. pro využívaný individuální zdroj pitné vody nebyl orgánu ochrany veřejného zdraví 

předložen ke schválení provozní řád; porušení požadavků ust. § 3c odst. 1a 6 zákona č. 

258/2000 Sb. 

 

V protokolu o kontrole č.j.: KHSPL 22293/2022 byla zároveň stanovena lhůta pro podání písemné 

zprávy o odstranění nebo prevenci nedostatků zjištěných kontrolou dle ust. § 10 odst. 2 kontrolního 

řádu do 15. 9. 2022. Dne 1. 9. 2022 obdržela KHS požadovanou písemnou zprávu o odstranění 

nedostatků z kontroly MŠ Hradec vedenou pod č.j. KHSPL/24180/2022. Z této zprávy vyplývá, že 

první dva nedostatky by vyřešila realizace již schválené projektové dokumentace (výstavba nové 

mateřské školy v obci Hradec). Ochranné kryty (nedostatek č. 3) byly objednány a budou instalovány 

po dodání. Provozní řád individuálního zdroje pitné vody (nedostatek č. 4) byl předložen ke schválení 

OOVZ dne 30. 8. 2022. 

Paní  

Michaela Klímová 

 

Hradec 94 

332 11 Hradec u Stoda 

 



   

  

 Další nedostatky, které byly v minulosti zjištěny při kontrolní činnosti KHS se týkaly osobní 

hygieny dětí, vodního pitného zdroje a sanitárního vybavení (navzájem dotýkající se látkové ručníky, 

chybějící tekuté mýdlo u umyvadel využívaných dětmi, nedoložení posledního protokolu rozboru 

vody, chybějící úklidová komora). Až na poslední uvedenou závadu týkající se úklidové komory, byly 

všechny závady uvedeny do souladu s platnou legislativou z oblasti ochrany veřejného zdraví. Ohledně 

chybějící úklidové komory se vedení MŠ Hradec vyjádřilo, že vše bylo projednáno se zřizovatelem  

a bude s ní počítáno při stavebních úpravách objektu.  

 

 

 
 

S pozdravem 

 

 

 

 

            Mgr. Michal Bartoš 

             ředitel 

          Krajské hygienické stanice Plzeňského kraje  

              se sídlem v Plzni 


