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Pozastavení výkonu činnosti a nařízení sanitace v provozovně 
Restaurace Na půdě, Frýdecká 270, 739 61 Třinec 
a opětovné obnovení po odstranění nedostatků 

 
 
Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě (KHS 
MSK) provedla dne 23.11.2017  v provozovně Restaurace Na půdě, Frýdecká 270, 
739 61 Třinec státní zdravotní dozor. 
Při kontrole bylo zjištěno, že provozovna nebyla udržována v čistotě a dobrém stavu 
– strop v kuchyni nad varným centrem a pracovními plochami pro přípravu pokrmů 
byl místy poškozený s olupující se malbou. Vzhledem k možnému riziku kontaminace 
připravovaných pokrmů odloupnutými částmi malby byl vydán příkaz k pozastavení 
činnosti spočívající ve výrobě a přípravě pokrmů v kuchyni předmětné provozovny 
podle § 82 odst. 1 písm. b) zákona č. 258/2000 Sb.  
Dále byly v provozovně zjištěny závažné hygienické nedostatky v provozní hygieně – 
rošty v chladících zařízeních a regály pod pracovními stoly v kuchyni byly místy 
znečištěné a zrezivělé.  Odsávání nad varnými jednotkami, vnitřní části všech 
chladících zařízení, včetně těsnících gum v kuchyni, ve kterých byly skladovány 
suroviny pro výrobu pokrmů a zchlazené pokrmy, byly značně znečištěné mastnou 
špínou.  
Zjištěné hygienické závady svědčí o nedodržování účinných sanitačních postupů. 
Nezajištění vyhovující úrovně základní čistoty a sanitace potravinářského provozu 
může vést k ohrožení bezpečnosti připravovaných pokrmů. Příkazem na místě byla 
nařízena sanitace. 
Do 24.11.2017 byly zjištěné nedostatky odstraněny, byla provedena sanitace všech 
zařizovacích předmětů v kuchyni za použití desinfekčních přípravků, poškozená 
malba na stropě byla odstraněna. Proto bylo možné již následující den po kontrole 
přípravu pokrmů v provozovně obnovit. 
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Stav po sanitaci 

http://www.khsova.cz/

