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V Trutnore dne 1E'března2009

OPATRENI
icajská hygicnická slanice Královéhradeckého
kaje se sídlem v HÍadci Královó, iako
příslušnýorgán ochranyveřejnéhozdravípod1e$ 82 odst' 2 pism' a) zákona č' 258/2000Sb'' o
předpisů
ve zněnípozdějších
ochraněveřejnéhozdravía o změně některychsouvisejÍcich
zríkonů'
(dále jen .,zákon..),v sou]adus ustanovením
$ 3 odsl' 4 zákona poYoluje užitívody z veřejného
vodovoduzábřezí-Ř€ č iště,provozovatelemzdroj€ vody obecníúřad Zá|líezi Rečiště'Zábřezí
26,544 01 Dvůr KŤá|oYén.L,IČ 00580872,která nesplňujemezníhodnof'vukazatelů Mn, All r
zdřaví.
pII, neboťnelzezásobovánípitnou \.odouzajisÍitjinaka n€ b ude ohložetroveře.iné
Poyolení se vydává do 23'2.2011a je vázáno na plnění těchto podmínek:
1. Ur.čujes€ maximálníhorníhodnola pro Mn 0,.l4mg/l
2, Ulčuje se maximáhí borníhodÍotapro Á| 0'91 mg^
3. Určujese maxiÍnálDí
dolníhodnotapro pH 4,8
4. Určuj€ se hodnota p.o ca + Mg od 0'5 do 3,5 mmol,4
5. Kontrola jakosti vod bude prováděnav souladuse schválenýmpřovoznim řádem
6' Určujese doba odstrrněnívýšeuYedené
závedy do 23.2.2011

Odůvodnění
Dne 23'2.2009.bylazdejšímusprávnímuúřadupřcdloženaŽádostp' Martina Janečka'
ZábřeZí26, 544 01 DvůrKrálovén'I-,IČ005808]2na povoleníuŽití
slaroslyobceZábřezí Řečiště,
vody' kerá nesplňujemeznjhodnoryukazatelů
vody pitné'
potřebné
ná]ežitosti
v $ J0 vyhláškyč' 25212004sb., kteŤous9
Žádost obsahovala
stanovené
poŽadavkyna pitnoua teplouvodu a četnost
a rozsahkontro]ypitnévody,ve znět1i
stanovíhygienické
předpisů.
pozdějších
Zdejšísprávníúřadposoudi]Žádostz hlediskamož ostjjinéhozásobovánípitnou
' odoua moŽ|lého
ohloženi
\ eřeiného
zdra\i'
za jedenlok se pohybujc
zásobujecca' 210 osob,mnoŽstvivody dodávané
Veřejný^vodovod
okolo 11 000 m'.
rozborůvody hodnoly
vykazujed1eriÍs)edků
Voda dodávanáveřejnýmvodovodemZábřezí.Řečice
pH kolem hodnoty5,o, ca +Mg kolem 0,6 mmovl, obsehca oca' 18 mg/]a
následujících
ukazate]ů|
obsahMg cca. 5 mďt, obsabbliníkuse pohybovalv roce 2008 v rczmezí0,11 az 0,91 mg/l' obsah
manganuse pohybo\'alod 0,31aŽ0,44m9,.
ProvozovatelveřejnéhovodovodupřipÍavujeve spoluprácis odbomou firmou nový Zdro]
vody á iovou úpÉvnuvody' Tento projektby měl být d1eprovozovateiev. vodovoduÍcaljzován
v lctcch 2009.2010.Ztěchto uvedelých důvodů,žádá pÍovozovalclveřejnéhovodovodu obec
obdÓbídvou let' pťoužitívody která nesplňuje
ZábřezíŘečištěo udělenívijnnk)' na časověulčené
mezni hodnoty výše u\'edenýchukazatelůdaných ve vyh1ášceč. 252|20a4sb. Tato Žádost.Je
podloženahodnocel1ím
zdravotníchrizik !)-pracovanýMUDr' BohusIavemHav]em v lednu roku
2009' kde se vjejím závěru uvádí'že vo.la ncní vhodná k přípřavěkojeneckéstřarl' a z důvodů
SídIo]Krq]skáhygielickásto'ce KJá]o}élrradeckého
tra]e.HabrmmoÝa]9' poí' schl' 9' 501 0] Htadio Králo\é'
www'khshk'cz
te].:49505E 111'1ax:495 058502,eletlronickáp.dalelna podatelna@]<hshk'cz'
pracovíŠLě
úZemní
Truhov' ť]Í,ická
l ] 7' 5'l1 17, letefon4998295l l ' |.L\'{99840028
sLÍana] (celkem2)

předběžnéopatrnosti je doporučenoomezit její přímou spotřebu k pití, zejméÍlau děti' lyšším
používáním
lcvalitnívody balené'
o kvalitě vody je pÍovozovatelveřejnéhovodovodu povinen informovat spoťebitele vody
v souladus s 3a,odst.8. zákona258/2000sb.
Po áodnoceni předloženýchpodkladůa zhodnocenírizik dospěl orgránophrany veřejného
zdÍaýík záyěÍu, žejsou dány podiníoky plo lydání opatření,neboťnelze zásobová.ltípitnou vodou
zajistitjinaka nebudeohroŽeno
veřejnézdraví.
Poučenío odvolání
Proti tomuto opaření lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručeník Ministersfuu
zdlaýoÍÍ]licví
hlavnímu hygienikovi ČR prostř€dnictvím Krajské hygienické stanice
knje se sídlemv HÍadciKrálové územníhopÉcovištěTÍutnov.
KrálovéhÍadeckého
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