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Počet kontrol dle typu zařízení pro děti a mladistvé 

za 3. čtvrtletí 2015 v Libereckém kraji
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114

41

2

Školy

Školská zařízení

Venkov ní hrací plochy  s prov ozov atelem

Strav ov ací zařízení

Prov ozov na živ nosti péče o dítě do 3 let v  denním

režimu

Zotav ov ací akce, školy  v  přírodě, jiné podobné akce

34

3

15

okres Česká Lípa

41

9

2

25

okres Liberec

1

10

11

2
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20

okres Jablonec n/N

2

35 6

1

okres Semily

V Liberci 8. října 2015 

Tisková zpráva 

STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ DOZOR V ZAŘÍZENÍCH PRO VÝCHOVU A VZDĚLÁVÁNÍ PRO DĚTI A MLADISTVÉ                       

ZA 3. ČTVRTLETÍ 2015 

Ve třetím čtvrtletí letošního roku provedli pracovníci KHS LK v zařízeních pro výchovu a vzdělávání 

pro děti a mladistvé celkem 185 kontrol. Počty kontrol jsou v jednotlivých okresech LK v souladu 

s kontrolním plánem MZ ČR – okres Česká Lípa 52; Jablonec n/N 48; Liberec 41; Semily 44. Od 

začátku letošního roku je to celkem 597 kontrol.  

                                                                                  

 

Za zjištěné nedostatky bylo 

v uvedeném období uloženo 15 sankcí 

v celkové výši 8 800,- Kč – všechny se 

týkaly nedostatků zjištěných při 

kontrolách letní dětské rekreace, která 

v tomto období je prioritou 

prováděného státního zdravotního 

dozoru. Samostatná zpráva zde.  

                                                                                                                                                                                                

Ve třetím čtvrtletí 2015 byl dokončen regionální úkol zaměřený na venkovní hrací plochy 

s provozovatelem. Bylo odebráno zbývajících 6 vzorků písku z venkovních hracích ploch 

s provozovatelem v okrese Jablonec nad Nisou (v ostatních okresech byly odebrány ve 2. čtvrtletí). Ze 

všech 24 analyzovaných vzorků nevyhověl pouze jeden pro přítomnost vyššího počtu enterokoků (okres 

Česká Lípa) provozovatel písek vyměnil. Při  provádění státního zdravotního dozoru na venkovních 

hracích plochách s provozovatelem byly zjištěny tyto nedostatky  nebyl vyvěšen provozní řád   nebyly 

předloženy atesty o kvalitě písku  nefunkční zakrývání pískoviště  poškozené oplocení a poškození 

některých hracích prvků (stříška domečku, pružinová houpačka). Veškeré nedostatky byly projednány              

a následně provozovateli odstraněny. Samostatná zpráva zde. 

Počty kontrol dle typu zařízení 

v jednotlivých okresech LK za 3. čtvrtletí 2015  

     
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Zuzana Balašová 
tisková mluvčí KHS LK            

http://www.khslbc.cz/wp-content/uploads/TZ_LDR2015_-shrnutí.pdf
http://www.khslbc.cz/wp-content/uploads/TZ_-VHP.pdf

