Uzavření restaurace Velký červený orel a její následné otevření
po odstranění závad.
Zaměstnanci Krajské hygienické stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně (dále jen „KHS ZK“)
provedli dne 29. 5. 2019 na základě podnětu státní zdravotní dozor v provozovně stravovacích služeb
Velký červený orel umístěné v OC Zlaté Jablko, na adrese náměstí Míru 174, 760 01 Zlín.
Jedná se o provozovnu stravovacích služeb, která je provozovaná jako rychlé občerstvení s nabídkou
minutkových pokrmů asijské kuchyně.
Kontrola byla zaměřena na ověření celkového hygienického stavu provozovny zahrnující podmínky
přípravy pokrmů, dodržování osobní a provozní hygieny, dodržování spotřebních lhůt pokrmů
a potravin, zajištění jejich sledovatelnosti, skladovacích podmínek a dalších požadavků a nařízení
dozorovaných orgánem ochrany veřejného zdraví. V rámci šetření podnětu byla provedena důkladná
kontrola provozovny zaměřená na možný výskyt hmyzu.
Při kontrole bylo zjištěno, že provozovna nebyla udržována v čistotě a dobrém stavu. V provozovně
byl zjištěn výskyt mrtvého hmyzu, jednalo se o rusa domácího. Dále byly zjištěny nedostatky týkající
se dodržování zásad osobní a provozní hygieny a skladování potravin.
Vzhledem k možnému ohrožení zdraví spotřebitelů bylo vydáno rozhodnutí o okamžitém uzavření
provozovny do doby jejího uvedení do nezávadného stavu.
Dne 30. 5. 2019 byla provedena kontrola odstranění zjištěných nedostatků. Bylo ověřeno, že
kontrolovaná osoba zajistila odstranění závad, na základě kterých byla provozovna uzavřena.
Vzhledem k odstranění původně zjištěných závad schválila KHS ZK znovuotevření provozovny
stravovacích služeb Velký červený orel v OC Zlaté Jablko.
Za nedostatky zjištěné dne 29. 5. 2019 byla provozovateli uložena sankce.
Příloha:
Fotodokumentace
Srovnání provozovny při kontrole dne 29. 5. 2019 a při opakované kontrole dne 30. 5. 2019

29. 5. 2019 Výskyt mrtvého hmyzu – rusa domácího

30. 5. 2019 Výskyt hmyzu nezjištěn

Mrazicí zařízení v kuchyni před a po vyčištění

Mrazicí zařízení v kuchyni před a po vyčištění

Zpracovala: Ing. Bc. Růžena Vašková
Ve Zlíně, dne 31. 5. 2019

