Uzavření stravovací části Wellness hotelu v Březůvkách a její
následné otevření po odstranění závad.

Zaměstnanci Krajské hygienické stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně (dále jen „KHS ZK“)
provedli dne 6. 5. 2019 na základě podnětu státní zdravotní dozor v provozovně stravovacích služeb
Wellness hotel Březůvky umístěné na adrese Březůvky 81, 763 45 Březůvky.
Stravovací provoz zajišťuje přípravu pokrmů převážně pro ubytované klienty.
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.
Při kontrole bylo zjištěno, že provozovna nebyla udržována v čistotě a dobrém stavu. V provozovně
byl nalezen myší trus a prošlé potraviny i pokrmy. Dále byly zjištěny nedostatky týkající se dodržování
zásad osobní a provozní hygieny a technických požadavků na vybavení provozovny.
Vzhledem k možnému ohrožení zdraví spotřebitelů bylo vydáno rozhodnutí o okamžitém uzavření
stravovací části provozovny (kuchyně, zázemí kuchyně a barový pult) do doby jejího uvedení do
nezávadného stavu a dále byla nařízena likvidace pokrmů a nalezených potravin s prošlým datem
použitelnosti.
Dne 14. 5. 2019 byla provedena kontrola odstranění zjištěných nedostatků. Bylo ověřeno, že
kontrolovaná osoba zajistila odstranění závad, na základě kterých byla provozovna uzavřena včetně
předložení dokladu o likvidaci potravin s prošlým datem použitelnosti. Vzhledem k odstranění původně
zjištěných závad schválila KHS ZK znovuotevření stravovací části Wellness hotelu v Březůvkách.
Za nedostatky zjištěné dne 6. 5. 2019 bude provozovateli uložena sankce ve správním řízení.
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Stav provozovny při kontrole dne 6. 5. 2019

Myší trus v místnosti za kuchyní a mezi pečivem určeným na sušení

Znečištěná fritéza v kuchyni

Chladicí zařízení v kuchyni

Špinavá podlaha v kuchyni

Staré zapáchající pokrmy

Nefunkční umyvadlo v kuchyni

Barové zápultí

Stav provozovny při opakované kontrole dne 14. 5. 2019

Vyčištěná fritéza a podlaha v kuchyni

Vyčištěné technologické vybavení

