KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE
KRAJE VYSOČINA SE SÍDLEM V JIHLAVĚ

V Pelhřimově dne 19. června 2020
Č.j.:
Sp. značka:
Počet listů/příloh:

KHSV/13327/2020/PE/HOK/Kri
S-KHSV/13327/2020/
2/0
ROZHODNUTÍ

Krajská hygienická stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě, jako orgán ochrany veřejného zdraví věcně
příslušný podle § 82 odst. 2 písm. a) zák. č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zákon o ochraně veřejného zdraví“) a místně příslušný dle § 11 odst. 1 zák. č. 500/2004
Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen“ správní řád“) v řízení podle § 84 odst. l písm. e), § 94
odst. 4 zákona o ochraně veřejného zdraví rozhodla takto:
Právnické osobě VODAK Humpolec, s.r.o., IČO: 49050541 se sídlem Pražská 544, 396 01 Humpolec jako
provozovateli vodovodu pro veřejnou potřebu se
zakazuje
používání nejakostní pitné vody dodávané z veřejného vodovodu Kámen – Brtná – Věžná – Eš do doby
odstranění závad spočívajících v překročení hygienických limitů níže uvedených ukazatelů s nejvyšší mezní
hodnotou (NMH) a mezní hodnotou (MH) stanovených v § 3 odst. 1 a příloze č. 1 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.
Ukazatel
Koliformní bakterie
Escherichia coli

Hygienický limit
MH 0 KTJ/100 ml
NMH 0 KTJ/100 ml

Zjištěná hodnota
52 KTJ/100 ml
45 KTJ/100 ml

V souladu s § 99 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících
zákonů, ve znění pozdějších předpisů, je toto rozhodnutí vázáno na plnění těchto podmínek:
1. Vodu z výše uvedeného vodovodu lze používat pouze pro účely a činnosti, při kterých není ze
zákona vyžadováno použití vody pitné.
2. Provozovatel vodovodu pro veřejnou potřebu má dle § 3a odst. 8 zák. 258/2000 Sb., ve znění
pozdějších předpisů povinnost seznámit s tímto zákazem odběratele a další osoby v obdobném
postavení, kterých se omezení týká.
Případnému odvolání se dle § 85 odst. 2 písmeno a) správního řádu vylučuje odkladný účinek z důvodu ochrany
veřejného zájmu – ochrany veřejného zdraví.
Současně se účastníkovi řízení dle § 79 odst. 5 správního řádu s odkazem na vyhl. č. 520/2005 Sb., ve
znění pozdějších předpisů ukládá povinnost zaplatit náklady řízení paušílní částkou 1.000,-- Kč, a to do
15 dnů ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na účet KHS kraje Vysočina č.
19-0033020681/0710, variabilní symbol: 13327.

Krajská hygienická stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě,
Tolstého 1914/15,58601 Jihlava, tel.: +420 567 564 551, e-mail: podatelna@khsjih.cz, ID: 4uuai3w
Vyřizuje: Ing. Kristýna Štěpánová, tel.: +420565301357, e-mail: kristyna.stepanova@khsjih.cz

Odůvodnění:
KHS kraje Vysočina jako příslušný orgán ochrany veřejného zdraví odebrala dne 17. 6. 2020 v rámci státního
zdravotního dozoru vzorek vody z veřejného vodovodu Kámen – Brtná – Věžná – Eš. Vzorek pitné vody byl
odebrán ve Výrobně-obchodním družstvu se sídlem v Kámeně v budově č.p. 90. Dne 19. 6. 2020 bylo KHS
kraje Vysočina zasláno Zdravotním ústavem se sídlem v Ostravě, Centrum hygienických laboratoří Jihlava,
Vrchlického 57, 587 25 Jihlava, hlášení o překročení limitní hodnoty. V rámci státního zdravotního dozoru
byla zjištěna mikrobiologická závadnost. Výsledky tohoto rozboru prokázaly překročení hygienických limitů
u stanovených mikrobiologických ukazatelů koliformní bakterie a Escherichia coli. Provozovatel byl ihned
informován, aby provedl nápravná opatření.
Charakteristika společenské nebezpečnosti ve vztahu k porušené povinnosti spočívající v překročení
ukazatelů:
Escherichia coli, ukazatel s nejvyšší mezní hodnotou – osidluje zažívací trakt teplokrevných živočichů včetně
člověka. Pochází tedy z humánních či animálních zdrojů. Fekálním znečištěním se dostává do prostředí, kde
může (zejména ve vodě a vlhkém prostředí) přežít i řadu týdnů. Slouží jako nejběžnější indikátor fekální
kontaminace. Vyhláška č. 252/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, stanoví pro tento ukazatel NMH
hygienický limit 0 KTJ/100 ml vody.
Koliformní bakterie, ukazatel s mezní hodnotou – jsou přítomny ve střevním traktu člověka a teplokrevných
živočichů, v půdě, na rostlinách, povrchové vodě. Nejsou důkazem fekálního znečištění, mohou ale být
střevního původu. Dříve sloužily jako nejběžnější indikátor čerstvé fekální kontaminace a považovali se
za indikátor čerstvého fekálního znečištění. Vyhláška č. 252/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, stanoví
pro tento ukazatel MH hygienický limit 0 KTJ/100 ml vody.
Escherichia coli má jako mikrobiologický ukazatel charakter nejvyšší mezné hodnoty. Překročení limitu
(0 KTJ/100 ml) vylučuje užití vody jako pitné. Ukazatel koliformní bakterie má charakter mezní
hodnoty, při překročení hygienického limitu ztrácí voda charakter vody pitné.
Překročením hodnot hygienických limitů u těchto ukazatelů došlo k porušení povinnosti uložené osobě
dodávající pitnou vodu pro veřejnou potřebu v § 3 odst. 2 zákona o ochraně veřejného zdraví, ve znění
pozdějších předpisů. Podle tohoto ustanovení zákona je osoba dodávající pitnou vodu pro veřejnou potřebu
povinna zajistit, aby dodávaná voda splňovala požadavky vyhlášky č. 252/2004 Sb., ve znění pozdějších
předpisů.
Vzhledem k výše uvedenému bylo orgánem ochrany veřejného zdraví rozhodnuto tak, jak je uvedeno
ve výroku tohoto rozhodnutí. Používání nejakostní vody bylo do odstranění závady zakázáno.
Orgán ochrany veřejného zdraví rozhodl o odnětí odkladného účinku podaného odvolání z důvodu možného
ohrožení veřejného zdraví spotřebitelů nejakostní vodou.
Osobu dodávající pitnou vodu pro veřejnou potřebu upozorňujeme, že dle § 4 odst. 3 zákona č. 258/2000
Sb., ve znění pozdějších předpisů, je jeho povinností informovat o aktuální jakosti pitné vody odběratele
a další osoby, kterým je dodávána pitná voda.
Poučení :
Dle ustanovení § 81 a § 83 správního řádu lze proti tomuto rozhodnutí podat odvolání do 15ti dnů od dne
jeho doručení k Ministerstvu zdravotnictví ČR podáním účiněným u KHS kraje Vysočina se sdídlem v Jihlavě.
Proti výroku o vyloučení odkladného účinku se dle § 85 odst.4 správního řádu nelze odvolat.

RNDr. Jiří Kos
ředitel sekce ochrany a podpory veřejného zdraví
Krajská hygienická stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě,
Tolstého 1914/15,58601 Jihlava, tel.: +420 567 564 551, e-mail: podatelna@khsjih.cz, ID: 4uuai3w
Vyřizuje: Ing. Kristýna Štěpánová, tel.: +420565301357, e-mail: kristyna.stepanova@khsjih.cz

Rozdělovník:
Účastník řízení:
VODAK Humpolec, s.r.o., IČO: 49050541 se sídlem Pražská 544, 396 01 Humpolec, IDDS: b2jciij
Na vědomí:
Obec Kámen, Kámen č.p. 2, 39413 Kámen, IDDS: eixaty3
Obec Věžná, Věžná č.p. 1, 39501 Věžná, IDDS: jscauac
Obec Eš, Eš č.p. 41, 39501 Eš, IDDS: 9v8auh6
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