NÁLEŽITOSTI PODÁNÍ PŘI ŽÁDOSTI O STANOVISKO KHS K NOVĚ ZŘIZOVANÉ
POTRAVINÁŘSKÉ PROVOZOVNĚ

Pokud se chystáte zahájit stavbu potravinářské provozovny nebo zahájit činnost ve stávajícím
objektu a požadujete stanovisko krajské hygienické stanice, je třeba předložit písemnou žádost
obsahující minimálně tyto náležitosti: jméno a adresu investora, plnou moc pro osobu, která žádost
vyřizuje (např. projektant) a případně telefon a jméno kontaktní osoby pro možnost rychlé
komunikace. Dále žádost musí obsahovat: *
1) podnikatelský záměr
z podání musí být jasné jakou činností a v jakém rozsahu se hodláte zabývat (sortiment, počet
vyvářených jídel, počet míst pro hosty, počet pracovníků, provozní doba, u výroby použitá
technologie apod., pořádání hudebních ... )
2) výkresovou část
k podání musí být přiložen výkres zpracovaný oprávněnou osobou, z něhož musí být patrné rozměry
a využití místností, světlá výška, dispoziční uspořádání včetně umístění technologických zařízení,
dřezů a umyvadel, cesty pohybu surovin a hotových výrobků (nesmí se křížit).
3) vybavení
jednak ze stavebního hlediska, tzn. použité stavební materiály, obklady stěn, úprava podlah,
odvětrání, osvětlení, vytápění, jednak technologické vybavení (chladící a mrazící zařízení, přístroje
apod.)
4) způsob zásobování pitnou vodou
údaje o způsobu zásobování pitnou vodou - např. napojení na veřejný vodovod, vlastní studna,
obecní studna apod. V případě studny bezpodmínečně zajistit před zahájením provozu rozbor vody v
rozsahu daném vyhl. č. 252/2004 Sb. (požadavky na pitnou vodu a rozsah a četnost její kontroly), v
případě vodovodu doporučeno zajistit před zahájením provozu mikrobiologický rozbor, protože
provozovatel odpovídá za to, že bude používat vodu splňující parametry pitné vody (v případě
stavebních zásahů do rozvodů je třeba ověřit, že nedošlo k ovlivnění kvality vody)
5) způsob likvidace odpadních vod (kanalizace, jímka na vybírání)
6) odpadové hospodářství
způsob likvidace komunálního odpadu a zejména organického (zbytky jídel, kosti) a použitých tuků
(před zahájením provozu nutno předložit smlouvu o likvidaci organického odpadu!!)
7) situace širších vztahů
snímek z katastrální mapy, vyznačení bytů v okolí provozovny (v objektu i v okolní zástavbě),
způsob a cesty zásobování, odvozu odpadků, přístupu zákazníků. V odůvodněných případech k
tomuto bodu předložit hlukovou studii, popřípadě doložit výpočtem vzduchovou neprůzvučnost
stavebních konstrukcí.
V případě, že je provozovna zřizována ve stávajícím objektu, který dříve sloužil k jinému účelu (a to
i ve vašem rodinném domku), je třeba zažádat na příslušném stavebním úřadu o změnu v užívání
stavby!
Předložené řešení musí odpovídat platným předpisům na ochranu zdraví, zejména zák. č. 258/2000
Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, Nařízení EU č. 852/2004
o hygieně potravin a vyhl. č. 137/2004 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby.
Dokumentace musí obsahovat průkaz o splnění podmínek na ochranu zdraví, to znamená údaje,
dokládající shodu dokumentace s platnými předpisy, včetně dokladů (výpočtů apod.)
(* náležitosti PD řeší vyhl. č. 499/2006 Sb.)

