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Uzavření provozovny s prodejem zmrzliny v Lichnově  
 
Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě (KHS MSK) 
uzavřela dne 8.7.2015 prodejnu zmrzliny v Lichnově, č.p. 91.  
Jedná se  prodej točené zmrzliny z mobilního zařízení, které je umístěno před prodejnou 
potravin a zemědělských přebytků. Objekt je napojen na individuální zdroj vody (studnu), 
hygienické zařízení je využíváno v prodejně, protože se jedná  o stejného provozovatele. 
Stánek je vybaven dřezem na mytí a dezinfekci stroje, dřezem na mytí rukou, pracovní 
plochou. 
Byl předložen doklad o vyšetření vzorku pitné vody z minulého roku (krácený rozbor ze dne 
3.6.2014), další rozbory předloženy nebyly. Přesto, že zmrzlina měla být  vyráběna z balené 
vody, zaměstnanec vyrábějící zmrzlinu o  této skutečnosti nebyl informován a vyráběl 
zmrzlinu z vody z individuálního zdroje, u kterého nebyl doložen doklad o nezávadnosti. 
V době kontroly nebyl ve stánku zajištěn přívod teplé vody, dle sdělení prodávající teplá voda 
neteče přibližně týden.Teplou vodu si donáší z přilehlé prodejny, na mytí rukou používá vodu 
studenou. V prodejně  v předsíni WC pro personál teče pouze studená voda, zaměstnanci si 
umývají ruce v teplé vodě ve skladu. 
Vybavení stánku na výrobu a prodej zmrzliny  je opotřebované, povrchy jsou narušené, 
hrany prodejního pultu vydrolené, dveře skříněk poškozené, podlahová krytina narušená, 
v rozích na podlaze se hromadí špína, nečistoty, zásuvky elektrického vedení špinavé, strop 
poškozený. Ve všech poškozených površích se hromadí nečistoty. Ve skříňce spolu 
s načatým balením práškové zmrzlinové směsi uloženy dezinfekční a čistící přípravky. Stěny 
na WC pro personál jsou černé s počínajícími koloniemi plísní. Zaměstnanec, který vyráběl a 
prodával zmrzlinu neměl v době kontroly zdravotní průkaz. 
Vzhledem ke skutečnosti, že v provozovně byly v době kontroly zjištěny závažné hygienické 
nedostatky, které neumožňují uplatňování správné hygienické praxe a ochranu před 
kontaminací, KHS MSK v souladu s ustanovením §84 odst.1 písm.r) zákona č. 258//2000Sb. 
o ochraně veřejného zdraví  tuto provozovnu uzavřela. 
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