Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje
se sídlem v Hradci Králové
Obec Zábřezí - Řečiště
Zábřezí 26
544 01 Dvůr Králové n.l.

č.j.: s-khshk 5202/2011/2/hok.tu/po

V Trutnově dne 1.března 2011

OPATŘENÍ
Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové, jako
příslušný orgán ochrany veřejného zdraví podle § 82 odst. 2 písm. a) zákona č. 258/2000 Sb., o
ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „zákon“), v souladu s ustanovením § 3 odst. 4 zákona prodlužuje povolení užití vody
z veřejného vodovodu Zábřezí-Řečiště, provozovatelem zdroje vody obecní úřad Zábřezí –
Řečiště, Zábřezí 26, 544 01 Dvůr Králové n.L, IČ 00580872, která nesplňuje mezní hodnoty
ukazatelů Mn, Al, a pH, neboť nelze zásobování pitnou vodou zajistit jinak a nebude ohroženo
veřejné zdraví.

Prodloužení povolení se vydává do 1. března 2012 a je vázáno na plnění těchto
podmínek:
1. Určuje se maximální horní hodnota pro Mn 0,44 mg/l
2. Určuje se maximální horní hodnota pro Al 0,91 mg/l
3. Určuje se maximální dolní hodnota pro pH 4,8
4. Určuje se hodnota pro Ca + Mg od 0,5 do 3,5 mmol/l
5. Kontrola jakosti vod bude prováděna v souladu se schváleným provozním řádem
6. Určuje se doba odstranění výše uvedené závady do 1. března 2012

Odůvodnění
Dne 23.2.2011 byla zdejšímu správnímu úřadu předložena žádost p. Martina Janečka –
starosty obce Zábřezí – Řečiště, Zábřezí 26, 544 01 Dvůr Králové n.L, IČ 00580872 na prodloužení
povolení užití vody, která nesplňuje mezní hodnoty ukazatelů vody pitné.
Žádost obsahovala potřebné náležitosti stanovené v § 10 vyhlášky č. 252/2004 Sb., kterou se
stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění
pozdějších předpisů. Zdejší správní úřad posoudil žádost z hlediska možnosti jiného zásobování pitnou
vodou a možného ohrožení veřejného zdraví.
Veřejný vodovod zásobuje cca. 210 osob, množství vody dodávané za jeden rok se pohybuje
okolo 11 000 m3.
Voda dodávaná veřejným vodovodem Zábřezí-Řečice vykazuje dle výsledků rozborů vody
hodnoty následujících ukazatelů: pH kolem hodnoty 5,0, Ca +Mg kolem 0,6 mmol/l, obsah Ca cca. 18
mg/l a obsah Mg cca. 5 mg/l, obsah hliníku se pohyboval v roce 2008 v rozmezí 0,71 až 0,91 mg/l,
obsah manganu se pohyboval od 0,31 až 0,44 mg/l.
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Na veřejném vodovodu probíhá ve spolupráci s odbornou firmou realizace nového zdroje a
nové úpravny vody. Dokončení realizace nového zdroje a nové úpravny vody bude dokončena v roce
2011. Z těchto uvedených důvodů, žádá provozovatel veřejného vodovodu Obec Zábřezí-Řečiště o
prodloužení udělení výjimky na časově určené období jednoho roku, pro užití vody která nesplňuje
mezní hodnoty výše uvedených ukazatelů daných ve vyhlášce č. 252/2004 Sb. Tato žádost je
podložena hodnocením zdravotních rizik vypracovaný MUDr. Bohuslavem Havlem v lednu roku
2009, kde se v jejím závěru uvádí, že voda není vhodná k přípravě kojenecké stravy a z důvodů
předběžné opatrnosti je doporučeno omezit její přímou spotřebu k pití, zejména u dětí, vyšším
používáním kvalitní vody balené.
O kvalitě vody je provozovatel veřejného vodovodu povinen informovat spotřebitele vody
v souladu s § 3a, odst. 8. zákona 258/2000 Sb.
Po zhodnocení předložených podkladů a zhodnocení rizik dospěl orgán ochrany veřejného
zdraví k závěru, že jsou dány podmínky pro vydání opatření, neboť nelze zásobování pitnou vodou
zajistit jinak a nebude ohroženo veřejné zdraví.

Poučení o odvolání
Proti tomuto opatření lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení k Ministerstvu
zdravotnictví – hlavnímu hygienikovi ČR prostřednictvím Krajské hygienické stanice
Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové územního pracoviště Trutnov.

Ing. Jan Brož
vedoucí oddělení
hygieny obecné a komunální
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