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Odbor hygieny výživy a předmětů běžného užívání

Zpráva o kontrolní akci

Floria LÉTO 2018
konané v areálu Výstaviště Floria Kroměříž

Dne 10. 8. 2018 provedly zaměstnankyně Krajské hygienické stanice Zlínského kraje se sídlem ve
Zlíně, pracoviště Kroměříž oddělení hygieny výživy státní zdravotní dozor ve stáncích a mobilních
zařízeních s prodejem občerstvení.
Kontroly jsou prováděny v rámci plnění regionálního úkolu pro Zlínský kraj v roce 2018, jehož cílem je
kontrola plnění hygienických požadavků při stánkovém prodeji v rámci konaných jednorázových akcí.
Sortiment nabízeného občerstvení byl široký, převládaly teplé pokrmy, především hamburgery,
grilované uzeniny a maso, bramboráky, široký sortiment alkoholických i nealkoholických nápojů a
čepovaného piva. Ze sladkých pokrmů byly nabízeny např. trdelníky, palačinky.
Ve stáncích s občerstvením bylo provedeno celkem 7 kontrol.
Kontroly v prodejních stáncích byly zaměřeny především na požadavky stanovené nařízení
Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 o hygieně potravin, konkrétně kapitole III. týkající se
pojízdných a přechodných provozů, např. zda jsou k dispozici vhodná zařízení pro udržování
odpovídající osobní hygieny, přívod studené nebo teplé vody, dodržování provozní hygieny, udržování
vhodných teplotních podmínek pro skladované potraviny a podávané pokrmy a zabránění křížové
kontaminace, dále na zajištění sledovatelnosti tj. značení polotovarů a předložení nabývacích dokladů
k prodávanému sortimentu a respektování záručních lhůt skladovaných potravin.
Okolí stánků s občerstvením bylo čisté a uklizené. Komunální odpad byl průběžně odvážen.
K mytí rukou a pracovních pomůcek byla ve stáncích s občerstvením a v mobilních zařízeních k
dispozici většinou voda z průtokových barelů a odpovídající prostředky na mytí a osušení rukou.

Lze konstatovat, že se provozovatelé stánků na akcích pořádaných v rámci areálu Výstaviště Floria
jsou z hlediska dodržování hygienických požadavků na vyhovující úrovni.

Dne 20. 8. 2018 v Kroměříži
Zpracovala: Mgr. Ing. Martina Fuksová

