KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE
OLOMOUCKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V OLOMOUCI
Wolkerova 6, 779 11 Olomouc, tel. 585 719 111, e-mail: podatelna@khsolc.cz, ID: 7zyai4b

V Olomouci dne 30.12.2015
Č.j. : KHSOC/30526/2015/OC/HDM
Sp. značka: KHSOC/30526/2015

Vyřizuje : Marcela Maťátková (tel. 585 719 283)
Adresát
Doporučeně

Poskytnutí informací povinným subjektem v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
Dne 21.12. 2015 byla na Krajskou hygienickou stanici Olomouckého kraje se sídlem
v Olomouci, Wolkerova 6, 779 11 Olomouc, (dále jen ,,KHS“), doručena Vaše „Žádost o
poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím“,
týkající se pískoviště ve sportovním areálu v Bystročicích.
K žádosti Vám KHS sděluje následující:
K bodu 1: „Výsledek šetření provozu dětského pískoviště v areálu sportu v Bystročicích,
které je zmíněno v sdělení KHSOC/19322/2015/HOK, že bude provedeno a na který
jsme podali podnět dne 24.6. 2015“ KHS konstatuje, že v předmětném sdělení
KHSOC/19322/2015/OC/HOK se KHS zavázala prověřit sdělení zástupce obce Bystročice,
zda je písek v pískovišti měněn a laboratorní rozbory písku prováděny. KHS formulovala
sdělení zástupce obce Bystročice nepřesně, neboť na jednání dne 27.8.2015 se hovořilo pouze
o jednom laboratorním rozboru písku, který byla obec povinna doložit ke kolaudaci
předmětné stavby na základě závazného stanoviska KHS ze dne 7.8.2003 č.j.: 2003/1930/611
a KHS požadovala doložení pouze tohoto laboratorního rozboru písku. Obec nebyla povinna
činit žádné další laboratorní rozbory písku. V předmětné věci KHS tedy obdržela dne 1.9.
2015 od obce Bystročice požadované dokumenty, a to provozní řád venkovní hrací plochy a
předmětný laboratorní rozbor písku ze dne 12.5.2009. Následně KHS vyhodnotila tyto
dokumenty, zda jsou v souladu s platnou legislativou, tedy s § 13 odst. 2 zákona č. 258/2000
Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 258/2000 Sb.), ve spojení s § vyhláškou č. 238/2011
Sb., o stanovení hygienických požadavků na koupaliště, sauny a hygienické limitu písku
v pískovišti, kdy provozovatel venkovní hrací plochy určené pro hry dětí má povinnost
zajistit, aby písek užívaný ke hrám dětí v pískovištích nebyl mikrobiálně, chemicky a
parazitárně znečištěn nad hygienické limity upravené prováděcím právním předpisem.
Podmínky provozu takové hrací plochy s pískovištěm, režim údržby a způsob zajištění
stanovených hygienických limitů upraví provozovatel v provozním řádu. Předložené
dokumenty prokázaly splnění této zákonné povinnosti, kdy laboratorní vyšetření písku ze dne
12.5.2009 splňovalo legislativní požadavky pro hygienické limity písku (četnost laboratorních
vyšetření písku není zákonem stanovena).

Strana č.2, k č.j. KHSOC/30526/2015/OC/HDM, ze dne 30.12.2015

K bodu 2: „Žádám o důkaz, že zástupce obce Bystročice skutečně řekl na kontrolní
prohlídce dne 27.8. 2015 v sportovním areálu v Bystročicích, že písek je v pískovišti
pravidelně měněn a laboratorní testy jsou prováděny viz vyjádření
KHSOC/19322/2015/OC/HOK. Podle poskytnutých informací podle zákona č. 106/1999
Sb., o svobodném přístupu k informacím starostkou obce Bystročice neměnili písek od
roku 2010 (kolaudace 2009) a laboratorní testy také nedělali v pískovišti v sportovním
areálu v Bystročicích. Je zřejmé, že někdo poskytl slušně řečeno nepravdivé informace a
to buď KHS v sdělení KHSOC/19322/2015/OC/HOK nebo zástupce obce p. Pastorek.“
KHS sděluje, že na schůzce dne 27.8. 2015, která byla vyvolána Stavebním úřadem Lutín, byl
přítomen zástupce obce Bystročice, který ústně sdělil, že na obecním úřadě Bystročice jsou
doklady o zajištění limitů písku v pískovišti dle platné legislativy – tedy požadované na
základě závazného stanoviska KHS, tak jak je uvedeno výše v bodě 1 tohoto přípisu.
KHS ve věci nevyhotovovala žádné písemné dokumenty, tudíž nedisponuje žádným důkazem
- jednání dne 27.8.2015 bylo vyvoláno stavebním úřadem, který následně vyhotovil protokol
o kontrolní prohlídce Č.J.: OÚ/1871ú15.
K bodu 3: „Žádám o vysvětlení nečinnosti KHS v Olomouci po kontrolní prohlídce
v areálu sportu v Bystročicích dne 27.8.2015, která vyplívá ze zápisu. V zápise je jasně
uvedeno, že provozovatel rozšířil letní občerstvení v provozovně o 50 míst venkovního
posezení na 82 míst z toho povoleno má od KHS v Olomouci pouze 32 míst dle
stanoviska pro územní a stavební řízení-rekonstrukce sokolovny v Bystročicích z roku
2003 č.j. 2003/1930/611 a zápisu o kontrolní prohlídce ze dne 27.8.2015“ KHS sděluje , že
není z pohledu zákona č. 258/2000 Sb., včetně jeho prováděcích právních předpisů, a
z pohledu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 ze dne 29. dubna 2004 o
hygieně potravin, věcně a místně příslušným dotčeným úřadem v posuzování souladu původní
projektové dokumentace, která byla podkladem pro vydání stanoviska KHS č.j.
2003/1930/611, se skutečným stavem. Věcně a místně příslušným úřadem k řešení
problematiky navýšení míst v oblasti venkovního posezení je tedy Stavební úřad v Lutíně.
KHS nemůže tedy z důvodu věcné nepříslušnosti v uváděné skutečnosti uplatňovat svoji
pravomoc.

.
Marcela Maťátková
vedoucí oddělení hygieny dětí a mladistvých Olomouc

Rozdělovník:
1. Ing. Jaroslav Urban, Bystročice 231 – doporučeně
2. KHS – spis

