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Uzavření provozovny Gurmán pizza, ul. Hlavní 26, 

Frýdlant nad Ostravicí 
 
 
 
Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě (KHS 
MSK) zjistila při výkonu státního zdravotního dozoru dne 12.8.2015 v provozovně 
Gurmán pizza, ul. Hlavní 26, Frýdlant nad Ostravicí, závažné hygienické nedostatky.  
V prostoru kuchyně se nacházelo množství předmětů nesouvisejících s provozem: 
na pracovních stolech byly uloženy počítače, rádio, reprobedny, zároveň se zde 
nacházela velká pohovka, jejíž přítomnost značně ztěžovala přístup k pracovním 
plochám i sporáku; v místnosti, kde jsou umístěny chladící a mrazící zařízení pro 
skladování potravin a surovin pro výrobu pokrmů a manipulační stůl pro odkládání 
potravin byl umístěn botník s větším množstvím obuvi, na podlaze pod regálem 
pracovního stolu byly uloženy různé přezůvky zaměstnanců, čistící a desinfekční 
prostředky, na stole léky, toaletní potřeby, zapalovače, popelníky, nefunkční gril, 
prostředky určené k hrubému úklidu; v prostoru bývalého chladicího boxu, který byl 
označen názvem „soukromý prostor“ byla uložena jízdní kola, kolečkové brusle, 
batoh, tašky, hadry, mezi tím byly na podlaze uloženy nápoje a fritovací oleje; na 
rampě byly na židlích a sušáku uloženy polštáře a peřiny. 
V chladícím zařízení v kuchyni bylo skladováno otevřené balení 4 ks uzených 
kuřecích stehen s datem použitelnosti do 10.8.2015 s plísní na povrchu. 
 
Z výše uvedeného vyplývá, že provozovatel nezajistil odpovídající podmínky pro 
přípravu pokrmů tak, aby nedocházelo k riziku kontaminace na všech stupních 
skladování a výroby pokrmů. Z těchto důvodu KHS MSK v souladu s ustanovením § 
84 odst. 1 písm. r) zákona č. 258/2000 Sb. nařídila okamžité uzavření provozovny. 
Zároveň byla nařízena likvidace plesnivých potravin. 
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