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V Olomouci dne 2.4.2019 

 

 

Poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb. 

 

 

Dne 12.3.2019 obdržela Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje se sídlem 

v Olomouci, (dále jen povinný subjekt), žádost o poskytnutí informace na základě zákona č. 

106/1999 Sb., o poskytnutí informací, ve znění pozdějších předpisů, spočívající v poskytnutí 

informací:  

 

„Z jakého důvodu nesmí být na parapetech mateřských škol umístěny květy v květináčích? 

Platí to jen pro mateřské školy v Prostějově nebo v celém kraji nebo na území České 

republiky?“. 

 

 

Dne 15.3.2019 poskytl povinný subjekt žadateli požadovanou informaci v plném rozsahu, a to 

(citace): 

 

Umístění rostlin v květináčích na parapetech mateřských škol žádný právní předpis v oblasti 

ochrany veřejného zdraví neupravuje. KHS, jakožto orgán ochrany veřejného zdraví, tedy 

umístění květináčů na parapetech v mateřských školách nezakazuje, a ani v minulosti ve své 

působnosti v Olomouckém kraji nezakázala.  

 

Umístění rostlin v květináčích, ale i jiných předmětů na parapetech oken, zejména v 

pobytových místnostech pro děti, se však nedoporučuje kupř. v případech, kdy je omezeno 

nebo znemožněno otevírání oken určených k větrání a je tedy významně snížena předepsaná 

výměna vzduchu v místnosti, dále kupř. pokud velikost předmětů umístěných na parapetech 

oken může významně omezit předepsanou úroveň denního osvětlení. Dále je třeba dbát při 

umístění rostlin v pobytových místnostech pro děti na jejich udržování v čistotě a zamezit 

hromadění prachu na jejich částech, aby nebyla zvyšována prašnost vnitřního prostředí, což 

může negativně podporovat přenášení infekčních onemocnění a rozvoj alergií u pobývajících 

osob. Rovněž je třeba brát v úvahu u rostlin, ke kterým mají děti přístup, zda nejsou jedovaté 

a mohly by tedy způsobit otravu či jiné poškození zdraví. 

 

 

 

Mgr. Zuzana Švarcová 

          ředitelka odboru správního  

 
 


