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ZAY^ZI§E STAI.{OVISKO
IGajská lrygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlern v Ostravě, jako místně a věcně příslušný správní

úřadpodle§82odst. 1aodst"2písm.i)zákorrač.25812000Sb.,ooclrraněveřejnéhozdravíaoznrěně

některých souvisejícíchzákonů, ve znění pozdějších předpisťr (dále jen ,,zákon č.25812000 Sb,"), jako dotčený
správní ťrřad ve smyslu § 77 zákona č. 258 /2000 Sb. a § 4 odst. 2 zákona č" 183/2006 Sb., o územnírrrplánovárrí
a stavebnítn řádu (stavební zákorr), ve znění pozdějšíchpr"edpisťr, posorrdila žádost Města Krnov, se sídlem
Hlavní náměstí 9611, 794 01 Krnov, IČ 00296139, zastoupenélro na základě plné rnoci ze dne 24.],201],
Pavlem Hanzelem, se sídlern Hlubčická 3761135,794 0I Krnov, IČ 04948203, ze ďne 9.B.20I7, o závazné
stanovisko k projektové dokumentaci pro stavebrrí ťrpravy a změnu vživání na stavbu ,,SVČ I{rnov volrročasové aktivity a herna", Krnov, Dobrovského 28Il16, parcela č. 689 v k.ú. Opavské Předměstí.
Po zhodnocení souladu předložerrýclr podklaclťr/návrhu s požadavky předpisťt v oblasti oclrrany ver'ejného zdraví
Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě vyclává v řízerrí podle § 149 odst.1
zákona č. 500/2004 Sb, správní řád, ve znění pozdějšíchpředpisů, podle ustanovení § 82 odst. 2 písrn, i)
zákona č. 2 5 8 l20 00 Sb. toto záv azné stanovisko

:

S projektovou dokumentací pro stavební úpravy a změnu uživánína stavbu ,,SVČ Krnov
a herna", Ktnov, Dobrovskélro 28ll16, parcela č" 689 v k,ú. Opavské Předměstí

-

volnočasovéaktivity

souhlasí.
Vsouladu s § 77 zákona č,258i2000 Sb"

následuj ícíchpodmínek:

a

§ 4 odst" 6 zákonač. 18312006

Sb,, se soulrlas váže na splrrění

1" Před zahálením užívánijenutno doložit doklady o vlrodnosti použitých rnateriálů pro styk s pitnou vodou dle
vyhlášky é,40912005 Sb.. o hygieriických požadavcích na výrobky plicházející do přímého styktr s vodou a na
ťtpravu vody, ve zněrií pozdějších předpisťt.

2. Před zíhájenímužíváníbude předložen doklad o dodrženínormových l-rodrrot podle příslušnéčeskéteclrnické
nofmy (CSN 730527) upravujícíoptirnálrrí doby dozvuku ve smysltl Llstanovení § 7 odst.l zákona č.25Bl2000
Sb., o ochraně veřejného zďraví a o změrrě některýclr souvisejícíchzál<onťt, ve znění pozdějších předpisů, ve
spojení s ustanoveníni § 4b vylrlášky ě. 41012005 Sb., o lrygienických požadavcích na prostory a provoz zařízeni
a provozoven pro výclrovu a vzdělávání dětí a rnladistvých, ve zněnipozdéjšíchpr'edpisťr (dále jen,,vylrláška č.
410/2005 Sb.").
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2. strana závazného stanoviska Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sidlem v Ostravě,
čj. KHSMS 41962120|7IBR/HDM, ze dne 18.8.2017

odůvodnění:
Na základě žádosti Města Krnov, se sídlem Hlavní náměstí 9611,794 01 Krnov, IČ 00296139, zastoupeného na
základě plné moci ze dne 24.7.2017, Pavlem Hanzelem, se sídlem Hlubčická 3761135,794 01 Krnov, IČ
0494820j, ze dne 9.8.2017, o závazné stanovisko kprojektové dokumentaci pro stavební Úpravy a změnu
užívánína stavbu ,,SVč Krnov - volnočasové aktivity a herna", Ktnov, Dobrovského 28Í176, Parcela Č. 689
v k.ú. opavské Předměstí, posoudila Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě
jako doičený správní úřad soulad předložených podkladů/návrlru s požadavky předpisŮ v oblasti ochrany
veřejného zdravi,
předložená projektová dokumentace řešívnitřní stavební úpravy Části objektu Střediska volného Času Knrov,
Dobrovskéh o 2B7l16, v 1.NP, vlevo od hlavního vchodu, v prostorech bý.valé cukrárny. Zájmový prostor stavby
využitíStřediska volnélro
- prodejna s posezením a zázemím pro hosty a personál - bude upraven propronové
Herna bude urČena
doprovod,
času. V}tvořena bude herna dětí volnočasových aktivit s možností posezení
pro interaktivní a didaktické hry zejména déti a cviěení fióga, pilates apod.), lvažavaná kapacita 6-10 osob.
Ňavržena je také samoobslužná kuchyňka pro možnost přípravy teplých nápojů (káva, čaj) a ohřev vlastních
dětských pokrmů (dětská výživa apod.). Soirčástíprostoru je také stávajíci hygienické zařízeni, oddělené dle
pohlaví, které bude sloužit pro návštěvníky herny, pro imobilní je k dispozici stávající WC, přístupné přes foyer.
Vytvořen bude také sklad pomůcek pro potřeby herny. Stavební úpravy budou provedeny v rámci nenosných

piíč"k,úpravy povrchů stěn, podlah, stropů. Stávajícíkeramická d|ažba herny, posezení a chodby btrde
Ódstraněna a nahrazena novou litou poly,rrretanovou stěrkou. Stávajícídlažba skladu a WC bude zachována,
popřípadě vyspravena. Nově bude provedena keramická dlažba kuchyňky a nové keramické obklady u
ku"nyrr.te linky. Keramické obklady na WC budou případně opraveny. Nově bude provedena výmalba

dotčénýchprostorů. Místnost herny a posezení má zajištěno větrání okny a stávajícím systémem nuceného
větráni s přivodním a odvodním ventilátorem na fasádě, který zůstane zachován, dojde pouze k výměně zanové
zařizení. Stávající zdroj výáryéní, 4 nástěnné plynové kotle Therm Duo umístěné v technické místnosti ve 3.NP
zůstane zachováno, včetně nástěnných deskových otopných těles v předmětných prostorách. Pouze v herně
budou demontována a bude zde piovedeno teplovodní podlahové tópení napojené na stávající rozvod ÚT.
Samoobslužná kuchyňka přistupná z herny bude vybavena kuchyňskou linkou s dřezem s odkapávací plochou,
s misícíbaterií napojenou na TlrV. K dispozici bude rychlovarná elektrická konvice, mikrovlnná trouba pro
olrřev, stolní nádobí (talíře, příbory, sklenice, šálky, hrnky), papírovéutěrky, mycí a čistícíprostřed§ a balené
potraviny typrr káva, čaj, cukr. Vše k použitínávštěvníky herny za poplatek. Sklad pomŮcek herny je odvětrán
bt oy u osvětlen stávajícími nástěnnými svítidly. V clrodbě navazujici na prostor posezení bude umístěn skloPný
přeĚalovací pult. Hygienické zaŤizení, oddělené pro muže aženy,je stávajícía nebude stavebními ÚPravami
áotčeno. K dispozicije předsíň s umyvadlem s přívodem teplé i studené vody a kabinka a pro muže také pisoár.
Stěny obloženy keramickým obkladem do výše 2m, odvětrány nuceně, podtlakovou ventilací. WC pro imobilní
je k dispozici stávající, zajištěn je stávající bezbariérový přístup do objektu. Stávající dveřní a okenní výplně
v obvodových stěnách a stávajíci dveře a zárubné budou opatřeny novým nátěrem. Objekt je napojen na
stávající rozvody vody, kanalizace, elektro, není stavbou dotěeno. Navržen pouze nový dřez v kuchyňce, který
bude napojen na stávající rozvody. Umělé osvětleni bude dle výpočttr zajištěno navrženými svítidly OCELOT
150 7k6 840 liniové závěsné LED svítidlo s opálovým difuzorem, výrobce VM light s.r.o, a bude vsouladu
s požadavky platné normy ČSN BN - 12464-I. Doložena studie světelného projektu, autorizovaným technikem
Rádimem Blaťákem, Dolany 589. Při stavebních úpravách nebude manipulováno s materiálem obsahujícím
azbest.

Podmínkač.1bylastanovenasohledemnaustanovení§5odst.2zák,é,25812000Sb.,asměřujekověření

požadavkůna kvalitu použitých materiálů pro přímý styk s pitnou vodou uvedených ve vyhláŠce ě, 40912005
Šb.,u" znění pozdějších předpisů a dále k ověření, že použitémateriály nezhorší jakost dodávané pitné vody ve
stanovených ukazateIích nad limity uvedené v příloze č. 1 vyhlášky ě, 25212004 Sb., kterou se stanoví
hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění pozdějších
piápisů. pódmínka ě. z ayt" stanovena jako průkaz dodrženínormové hodnoty optimální doby dozvut<u ČSN
730527 v nově zíizovanéherně ve smyslu ustanovení § 7 odst. 1 zákona é. 25812000 Sb., ve spojení
s ustanovenírn § 4b r,yhlášky č. 410/2005 Sb.

sPR

27.2

3, strana závazného stanoviska Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídiem v Ostravě,
čj. KHSMS 4196212017IBRIHDM,

ze dne l8.8.20l7

Předložené podklady odpovídají(při respektování shora Llvedených podmínek) požadavkům zákana č.
25812000 Sb,, o ochraně veřejného zdravi a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších
předpisů a vyhlášky é. 41012005 Sb,, o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařizeni a provozoven
pro výchovu avzdě|áváni détía mladistqých , ve znéni pozdějšich předpisů,
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MVDr. Michaela Pavelková
ředitelka odboru hygieny dětí a mladistvých
Kraj ské hygienické stanice Moravskoslezského kraj
se sídlem v ostravě
v zastoupení Ing, Alena Ondrová
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