
ZPRÁVA O ČINNOSTI ODBORU HYGIENY OBECNÉ A 
KOMUNÁLNÍ V 1.POLOLETÍ 2017  

Za dané období pracovnice odboru HOK v Karlovarském kraji  

POSOUDILY V RÁMCI PREVENTIVNÍHO DOZORU žádosti o stanoviska a vyjádření a VYDALY: 
 
 

 Souhlas Nesouhlas 

 

vyjádření v rámci posuzování vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví 

(EIA) 

12x 

 

 

závazná stanoviska k dokumentacím a projektům v rámci územních 

a stavebních řízení a následným kolaudacím 

 

571x 

z toho 157x se 

posouzení týkalo 

umístění stavby 

rodinného, příp. 

bytového domu 

4x 

rozhodnutí (povinnosti osob při kontrole pitné vody, podmínky 

dodávky pitné vody, provozování umělého koupaliště a sauny, 

podmínky provozování činností epidemiologicky závažných, ubytovací 

služby) 

145x 

 

vyjádření v oblasti pohřebnictví 4x 
 

ostatní stanoviska a sdělení orgánu ochrany veřejného zdraví jako 

dotčeného správního úřadu 
187x 

 

 
Vráceno k doplnění či přepracování bylo 8 podání, nesouhlas s předloženými podklady vysloven ve 4 
případech. Žádné ze stanovisek nebylo žadatelem napadeno. 

ŘEŠILY PODNĚTY OBČANŮ: 
Celkem bylo řešeno 9 podnětů a oznámení, z toho zatím 2 podněty byly vyhodnoceny jako oprávněné.  
 
V souvislosti se stížnostmi na obtěžování hlukem, šetřenými v roce 2016, bylo v tomto roce ve 4 
případech realizováno měření hluku v chráněných prostorech. 
 
Předmětem dalších podnětů bylo znečištění dodávané teplé vody do bytových domů, nevhodné podmínky 
v ubytovně, výskyt plísní v bytovém domě, nedostatečné větrání a zápach v provozovně služeb. Řešeny 
byly ve spolupráci s jinými správními orgány (úřady obcí, stavební úřad). 
 

 

PROVÁDĚLY KONZULTACE: 
V souvislosti s odborným posouzením předložených žádostí o vydání stanoviska, rozhodnutí či vyjádření 
bylo provedeno 159 šetření na místě a poskytnuto přes 360 konzultací. 



 

PROVEDLY V RÁMCI STÁTNÍHO ZDRAVOTNÍHO DOZORU: 
 celkem 403 kontrol (vedle plánovaných kontrol na rok 2017, byly provedeny kontroly 

v návaznosti na obměnu provozovatelů, přemístění provozoven a v důsledku podaných 
podnětů a oznámení), 

 26 kontrol*, včetně odběru a kontrolního vyšetření vzorků pitné vody, 

 17 kontrol koupališť ve volné přírodě 

 117 kontrol umělých koupališť, včetně 74 léčebných bazénů a van (rehabilitační, koupelové, 
vířivky) v nestátních zdravotnických zařízeních lázeňských domů, hotelů a sanatorií a bazénů 
ve školských zařízeních, 

 9 kontrol saun,  

 25 kontrol ubytovacích služeb (ubytovny),  

 61 kontrol v kadeřnictví a holičství,  

 52 kontrol v provozovnách manikúry, modeláže nehtů a pedikúry,  

 43 kontrol v kosmetikách,  

 25 kontrol v provozovnách masáží,  

 12 kontrol v tetovacích a obdobných provozovnách,   

 12 kontrol v soláriích. 
 
* Aktuální stav jakosti pitné vody dodávané vodovodními řady a výsledky kontrolních odběrů vzorků vod 
byly pravidelně ověřovány v Informačním systému PiVo (pitná voda) – vedeném v resortním 
zdravotnickém registru MZ ČR.  
 
 
Shledané drobné nedostatky v provozní hygieně byly odstraněny po upozornění bezodkladně. 
 

ULOŽILY SANKCE:     Ve 2 případech hrubších závad v provozovnách služeb byla uložena bloková pokuta 
– celkem ve výši 2000,- Kč; ve 2 případech za nevyhovující kvalitu vody v koupelovém bazénu pokuta ve 
správním řízení – celkem ve výši 15000,-Kč. 

 
 

                 
 
Zpracovaly: 

MUDr. Kateřina Jáglová                                                                  
ředitelka odboru hygieny obecné a komunální                          
 
Jana Háčková 
tisková mluvčí 
 


