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KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE Libereckého kraje se sídlem v Liberci
Husova 64, 460 31 Liberec 1, P.O.Box 141, tel. 485 253 111, posta@khslbc.cz, ID nfeai4j
lČ 71009302

V Liberci dne 12.8.2022
Č. j.: KHSLB 18713/2022
Sp. značka: S-KHSLB 18713/2022
Vyřizuje: MUDr. Pilnáčková
Č. j. odesňatele: -------------
Počet hstů/příioh: 1

Žádost o informace dle zákona č 106/1999 Sb

V žádosti, doručené Krajské hygienické stanici se sídlem v Liberci (dále ,,Krajská hygienická
stanice") dne 8.8.2022 pod č.j. KHSLB 18713 /2022, žádá

, , (dále ,,žadatel"), na základě zákona č.
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, o poskytnutí
níže uvedených informací:

1. Zasláni provozních řádů pro objekt
a pro objekt

2. Odkaz na konkrétni dokument, případně uvedení jeho názvu

3. Informace, zda objekt, který je dlouhodobě uzavřen je povinen měnit ložní prádlo
nejméně jedenkrát za 2 týdny

K Vašim dotazům sdělujeme toto:

Ad 1. V příloze tohoto dopisu Vám zasíláme všechny provozní řády na Vámi požadované
objekty.

Ad 2. Výměna lůžkovin je legislativou ošetřena v obecné rovině u ubytovacích zařIzenI v §
21a zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejícich
zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Pokud se týká zařízení pro výchovu a vzděláváni a
provozoven pro výchovu a vzděláváni dětí předškolnIho věku, výměna lůžkovin je upravena
v § 23 odst. 1 vyhlášky č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz
zařízení a provozoven pro výchovu a vzděláváni děti a mladistvých, ve znění pozdějších
předpisů.
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č.j.: KHSLB 18713/202Z

Ad 3. Ložní prádlo se v ubytovacím zařízení mění v požadované frekvenci v případě, že
ubytovací zařIzení je v provozu. Pokud dojde k dlouhodobému uzavření ubytovacího
zařízenI, je vhodné čisté ložní prádlo skladovat ve vyčleněných uzavíratelných skřínIch.

S po"d'av"m Al l

MUDr. Jana Pilnáčková
ředitelka sekce ochrany veřejného zdraví
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