K R A J S K Á H Y G I E N I C K Á S TA N I C E
OL OMOUCKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V OLOMOUCI
Lidická 56, 787 01 Šumperk, tel. 583 301 500, e-mail: podatelna@su.khsolc.cz, ID: 7zyai4b

PROTOKOL
o k ontrole
č.j.:KHSOC/26439/2016/SU/HDM
pořízený z kontroly vykonané podle zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), a
podle § 88 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.“)
1.

Pravomoc k výkonu kontroly:

§ 82 odst. 2 písm. b) zákona č. 258/2000 Sb.,
2.

Kontrolující (jméno, příjmení, titul, č. služebního průkazu) : MUDr. Veronika Panáčková,
č.191,

Vedoucí kontrolní skupiny (jméno, příjmení, titul): /
Přizvané fyzické osoby (jméno, příjmení, titul, číslo a datum vydání pověření zaměstnance
zdravotního ústavu, název zdravotního ústavu/jméno, příjmení, číslo a datum vydání pověření jiné
odborně způsobilé fyzické osoby) a důvod jejich přizvání: /

3.
Místo kontroly (název a adresa provozovny nebo jiný přesný popis místa): pracoviště
praktické výuky Žádlovice 18, Loštice 789 83
4.
Kontrolovaná osoba:
právnická osoba (obchodní firma/název, sídlo, IČ):
máje 2, 789 85 Mohelnice, IČ: 00851205

Střední škola technická a zemědělská, 1.

podnikající fyzická osoba (jméno, příjmení, titul, datum narození, adresa trvalého bydliště a sídla,
IČ, popř. i obchodní firma): /
5.
Osoby přítomné na místě kontroly:
kontrolovaná osoba (jméno a příjmení fyzické osoby podnikající /jméno a příjmení, datum narození,
adresa trvalého bydliště člena/členů statutárního orgánu oprávněného/oprávněných jednat za
právnickou osobu: Pan Mgr. Jiří Ženožička, 8.3.1973, bytem Bouzov 106, č. OP 109672317-

ředitel školy
povinná osoba (jméno a příjmení, datum narození, adresa trvalého bydliště, vztah ke kontrolované
osobě ve smyslu § 5 odst. 2 písm. a) kontrolního řádu):
6.

Kontrola zahájena dne:

14.10.2016

v 9:00

hodin.

úkonem: předložením služebního průkazu kontrolujících osobě přítomné na místě kontroly
Strana 1 protokolu o kontrole č.j.:KHSOC/26439 /2016/SU/HDM (celkem 4 )

7.
Předmět kontroly:
Plnění povinností stanovených v § 7, § 13 odst. 1, 56 zákona č. 258/2000Sb., ve vyhlášce č.
410/2005 Sb. o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro
výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č.
410/2005 Sb.“), ve vyhlášce č. 6/2003 Sb., kterou se stanoví hygienické limity chemických,
fyzikálních a biologických ukazatelů pro vnitřní prostředí pobytových místností některých
staveb (dále jen „vyhláška č. 6/2003 Sb.“), zákonem č.309/2006 Sb., kterým se upravují další
požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění
bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní
vztahy, ve znění pozdějších předpisů, nařízením vlády č.361/2007 Sb., kterým se stanoví
podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, nařízením vlády č.272/2011
Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací
8.

Vzorky odebrány: ne

ano

Poučení: Podle § 11 odst. 2 kontrolního řádu a § 90 zákona č. 258/2000 Sb. za odebraný vzorek
zaplatí orgán ochrany veřejného zdraví příslušný k výkonu kontroly osobě, jíž byl vzorek odebrán,
náhradu ve výši ceny, za kterou tato osoba věc v době jejího odebrání běžně na trhu prodává; nelzeli tuto cenu určit, pak náhradu ve výši ceny, za kterou věc pořídila, případně náhradu ve výši účelně
vynaložených nákladů. Náhradu orgán ochrany veřejného zdraví zaplatí, pokud o ni kontrolovaná
osoba požádá ve lhůtě do 6 měsíců ode dne, kdy byla seznámena se skutečností, že výrobek splnil
požadavky stanovené právními předpisy, rozhodnutím nebo opatřením orgánu ochrany veřejného
zdraví. Podle § 90 zákona č. 258/2000 Sb. se náhrada neposkytne za vzorek vody a vzorek písku
z pískovišť a dále v případech upravených v § 11 odst. 3 kontrolního řádu.
9. Poslední kontrolní úkon předcházející vyhotovení protokolu:
kontrola provozního řádu Střední školy technické a zemědělské
den jeho provedení: 14.10.2016
10.

Kontrolní zjištění včetně uvedení podkladů, ze kterých vychází:

Středisko praktické výuky je odloučené pracoviště Střední školy technické a zemědělské, 1, máje 2,
789 85 Mohelnice a nachází se na adrese Žádlovice 18, Loštice. Vyučuje se zde obor opravář
zemědělských strojů. K dispozici je dílna pro ruční obrábění, hala pro opravy zemědělských stojů,
sklady materiálu. Žákům je k dispozici hygienické zázemí a šatny. Hygienické zařízení je vhodně
vybaveno. Kapacita hygienického zařízení a šaten je dostatečná. Dále je k dispozici výuková
místnost. Je vhodné věnovat pozornost intenzitě umělého osvětlení a indexu barevného podání
jednotlivých zářivkových trubic.
Předložené doklady:
Provozní řád Střední školy technické a zemědělské, 1. máje 2, Mohelnice, na školní rok
2015/2016.
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Zjištěné nedostatky

Nebyly zjištěny hygienické nedostatky.
Požadavek kontrolujícího na podání písemné zprávy o odstranění nebo prevenci
nedostatků zjištěných kontrolou podle § 10 odst. 2 kontrolního řádu:
Kontrolovaná osoba předloží písemnou zprávu o odstranění/prevenci zjištěných nedostatků ve
lhůtě do: nepožaduje se

12.

Poučení:

a) Podle § 13 kontrolního řádu námitky proti kontrolnímu zjištění uvedenému v protokolu o
kontrole může kontrolovaná osoba podat Krajské hygienické stanici Olomouckého kraje se
sídlem v Olomouci ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení protokolu o kontrole. Námitky se podávají
písemně, musí z nich být zřejmé, proti jakému kontrolnímu zjištění směřují, a musí obsahovat
odůvodnění nesouhlasu s tímto kontrolním zjištěním.
b) Při postupu podle § 88 odst. 4 zákona č. 258/2000 Sb. může kontrolovaná osoba podat
námitky proti kontrolnímu zjištění uvedenému v protokolu o kontrole Krajské hygienické
stanici Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci ve lhůtě 3 dnů ode dne předání protokolu o
kontrole na místě kontroly. Námitky se podávají písemně, musí z nich být zřejmé, proti jakému
kontrolnímu zjištění směřují, a musí obsahovat odůvodnění nesouhlasu s tímto kontrolním
zjištěním.

13.

Protokol vyhotoven dne:

17.10.2016

v 12.00

hodin.
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14.

Protokol obsahuje:

Počet stran bez příloh: 4
Přílohy / počet stran jednotlivých příloh: 0
V rámci kontroly byla pořízena fotodokumentace, jenž je součástí kontrolního spisu, kdy osoba
přítomna na místě kontroly byla seznámena se všemi snímky pořízené fotodokumentace:
ano
Protokol byl vyhotoven ve

15.

ne

2 stejnopisech.

Podpisy kontrolujících:
MUDr. Veronika Panáčková, kontrolující
Elektronicky podepsáno

16.

Potvrzení převzetí protokolu o kontrole na místě kontroly:

a) kontrolovanou osobou přítomnou na místě kontroly uvedenou výše v bodu 5.:
Potvrzuji převzetí stejnopisu protokolu o kontrole:
Dne
v
hodin
b) povinnou osobou přítomnou na místě kontroly …………./..uvedenou výše v bodu 5.,
které byl protokol o kontrole předán na místě podle § 88 odst. 4 zákona č. 258/2000 Sb.;
předání protokolu o kontrole povinné osobě má účinky doručení protokolu o kontrole
kontrolované osobě.
Potvrzuji převzetí stejnopisu protokolu o kontrole.
Dne …/… v …/….. hodin

17. Vzdání se práva podat námitky proti kontrolnímu zjištění uvedenému v protokolu o
kontrole:
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