Krajská hygienická stanice Libereckého kraje
se sídlem v Liberci
Husova tř. 64, 460 31 Liberec 1, P.O.Box 141
V Liberci 31. března 2010
Tisková zpráva
OCHRANA ZDRAVÍ V KOMUNÁLNÍM PROSTŘEDÍ V LK V ROCE 2009
KHS Libereckého kraje se v rámci své plánované kontrolní činnosti věnuje mimo jiného hlavně
dozoru nad veřejným zásobováním vodou, koupacími vodami, dozoru v provozovnách služeb včetně
ubytovacích zařízení. V oblasti ochrany zdraví v komunálním prostředí provedli pracovníci KHS
Libereckého kraje za rok 2009 celkem 1234 kontrol a uložili 72 sankcí v celkové výši 563 500,- Kč.
Kontrolní činnost odboru hygieny obecné a kom unální v LK v roce 2009
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Nejvyšší podíl kontrolní činnosti tvoří státní zdravotní dozor nad činnostmi tzv. epidemiologicky
závažnými, tedy nad provozovnami péče o tělo, kde při některých výkonech dochází k porušování
integrity kůže zákazníka a při nedodržení hygienických zásad může být toto prostředí velmi rizikové
z důvodu možnosti přenosu infekčních onemocnění.
Kontroly v provozovnách péče o tělo v LK v roce 2009
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V roce 2009 bylo v kraji evidováno 1335 provozoven péče o tělo a bylo v nich provedeno 485
kontrol. Odebráno bylo celkem 108 vzorků (desinfekční prostředky, stěry z nástrojů a prostředí
k ověření desinfekce a sterilizace, kontrola práce s biocidními přípravky). Nejčastěji zjišťovanými
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nedostatky bylo porušení zásad provozní a osobní hygieny, prošlá doba expirace u dezinfekčních
přípravků, používání textilních ručníků k osušování rukou obsluhy, nepředložení zdravotního průkazu
a nedostatečné vybavení lékárniček, v několika případech vypracovány provozní řády před zahájením
činnosti U většiny odebraných dezinfekčních roztoků byla zjištěna jejich vyhovující účinnost.
V žádném ze stěrů v těchto provozovnách nebyl prokázán výskyt patogenních nebo podmíněně
patogenních mikrobů. Za zjištěné nedostatky uložili pracovníci KHS LK celkem 18 sankcí
v celkové výši 32 000,- Kč.
Problematika dozorové činnosti v oblasti hluku je specifikem komunální hygieny a její převážnou část
představuje řešení podnětů a oznámení občanů ( hluk z dopravy, z provozu restaurací a hudebních
produkcí, průmyslových závodů apod.). To je pak spojeno s mnoha šetřeními, měřením hluku a
následným zahájením správního řízení v případě překročení limitních hodnot. V roce 2009 bylo
přijato celkem 91 oznámení, z nichž bylo 14 jednoznačně oprávněných. Za nedodržování
hlukových limitů v chráněném venkovním prostoru staveb v noční i denní době bylo uloženo 14
pokut v celkové výši 463 000,- Kč.

Zuzana Balašová
tisková mluvčí KHS LK
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