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Č.j.: KHSPA 04970/2021/OS-Pce           V Pardubicích dne 11.04.2021 

 

 

 

Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 

k informacím, ve znění pozdějších předpisů – poskytnutí informace 

 

 

Přípisem doručeným dne 23.03.2021 (zaevidovaným pod č.j.: KHSPA 04970/2021/OS-Pce) 

jste požádali o poskytnutí informace, a sice zpřístupnění informací týkajících se Mateřských 

škol na území okresu Ústí nad Orlicí. Konkrétně o zpřístupnění seznamu Mateřských škol, 

které fungují na základě výjimky z hygienických požadavků stanovených v § 7 odst. 1 zákona 

č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve 

znění pozdějších předpisů. 

 

Na základě podané žádosti Vám Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem 

v Pardubicích poskytuje požadované informace: 

 

Z databáze správních rozhodnutí Krajské hygienické stanice Pardubického kraje se sídlem 

v Pardubicích vyplývá, že právnické osobě: Mateřská škola Česká Třebová, Habrmanova, 

okres Ústí nad Orlicí, se sídlem Habrmanova 1779, 560 02 Česká Třebová, IČO: 70982317, 

byla rozhodnutím č.j.: 2183/09/HDM-Pce/231 ze dne 22.05.2009 vydána výjimka z 

hygienického požadavku stanoveného v § 7 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně 

veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění účinném ke dni 

22.05.2009, ve spojení s § 4 odst. 1 vyhlášky č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na 

prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, pokud 

jde o povinnost zařízení pro děti předškolního věku zajistit, aby na 1 dítě plocha denní 

místnosti užívané jako herna a ložnice činila nejméně 4 m². 
 

V souladu s ustanovením § 99 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně 

některých souvisejících zákonů, ve znění účinném ke dni 22.05.2009, vázala KHS udělené 

povolení na splnění této podmínky: Na 1 dítě, zapsané v zařízení pro děti předškolního věku, 

musí plocha denní místnosti užívané jako herna a ložnice činit nejméně 3,27 m². 

 

 

S pozdravem 

 

                   Mgr. Lukáš Kristl 

              ředitel odboru správního 


