KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE
PLZEŇSKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V PLZNI
V Klatovech dne 18.12.2019
Č.j.: KHSPL/31413/21/2019
Sp.značka: S-KHSPL 23469//2019

AQUAŠUMAVA s.r.o.
Chudenín 30
340 22 Nýrsko

ROZHODNUTÍ
Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni (dále jen „KHS“) jako věcně a místně
příslušný správní úřad 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“), rozhodla
v řízení podle § 84 odst. 1 písm. e) citovaného zákona a podle § 67 a násl. zákona č. 500/2004 Sb.,
správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ správní řád“) takto:
Rozhodnutí Krajské hygienické stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni
č.j. KHSPL/25787/21/2019 ze dne 16.10.2019, jímž se obchodní společnosti AQUAŠUMAVA s.r.o.,
Chudenín 30, 340 22 Nýrsko, IČ: 64832911, provozovateli vodovodu obce Horní Staňkov (dále jen
„provozovatel“), zakazuje používat vodu dodávanou do vodovodu v obci Horní Staňkov k pitným
účelům (zejména k pití, vaření, přípravě jídel a nápojů, mytí nádobí), do doby odstranění závady,
spočívající v nevyhovující kvalitě dodávané vody v mikrobiologických ukazatelích, a sice v
překročení nejvyšší mezní hodnoty v ukazatelích Escherichia coli, intestinální enterokoky a mezní
hodnoty v ukazateli koliformní bakterie, se s účinností od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí
zrušuje.
O d ů v o d n ě n í:
KHS shora uvedeným rozhodnutím zakázala provozovateli vodovodu Horní Staňkov (dále jen
„vodovod“) s účinností ode dne doručení tohoto rozhodnutí používat vodu dodávanou do vodovodu
k pitným účelům (zejména k pití, vaření, přípravě jídel a nápojů, mytí nádobí) do doby odstranění
závady, spočívající v nevyhovující kvalitě dodávané vody v mikrobiologických ukazatelích, a sice
v překročení nejvyšší mezní hodnoty v ukazatelích Escherichia coli, intestinální enterokoky a mezní
hodnoty v ukazateli koliformní bakterie.
V této souvislosti byl účastník řízení zároveň poučen, že je podle § 84 odst. 2 zákona povinen
neprodleně informovat KHS o odstranění závady a předložit důkaz o dodržení povinností stanovených
zákonem a vyhláškou 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 (dále jen „vyhláška“). Pro účely
tohoto důkazu spočívajícího v laboratorním vyšetření vzorku vody může účastník řízení měření a
laboratorní vyšetření provést jen prostřednictvím držitele autorizace, držitele osvědčení o akreditaci
nebo osoby, která má osvědčení o dodržení zásad správné laboratorní praxe pro příslušný obor měření
a vyšetřování, pokud není sám takto kvalifikovaný, a to v rozsahu mikrobiologickém a biologickém
úplného rozboru daného přílohou č.5 vyhlášky na dvou odběrových místech vodovodu.
Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni
Adresa: Skrétova 15, Plzeň, 301 00, tel: +420377155111, e-mail: podatelna@khsplzen.cz, ID:samai8a

Dne 13.12.2019 byl předložen seznam provedených opatření souvisejících s vydaným zákazem
používat vodu dodávanou do vodovodu k pitným účelům. Dne 16.12.2019 účastník řízení předložil
KHS následující důkazy o odstranění závady: Protokol o zkoušce č.24210/2019 ze dne 27.11.2019
(Cihelna č.p.2) pod č.j. KHSPL/31414/21/2019 a Protokol o zkoušce č.24211/2019 ze dne 27.11.2019
(Cihelna č.p.6) pod č.j. KHSPL/31418/21/2019. Odběr i rozbor vzorků byl proveden v souladu s výše
uvedenými požadavky. Rozbory byly provedeny laboratoří LABTECH s.r.o., zkušební laboratoře
č.1147 akreditované ČIA. Z předložených podkladů vyplývá, že shora uvedená závada spočívající v
nedodržení nejvyšší mezní hodnoty v ukazatelích Escherichia coli, intestinální enterokoky a mezní
hodnoty v ukazateli koliformní bakterie byla odstraněna, neboť výsledky předložených rozborů
vyhovují požadavkům vyhlášky.
Vzhledem ke shora uvedenému správní úřad usoudil, že pominuly důvody pro trvání uvedeného
zákazu používání vody dodávané do vodovodu k pitným účelům, a proto bylo rozhodnuto, jak je
uvedeno shora.

Poučení:
Proti tomuto rozhodnutí lze v souladu s ust. § 81 a násl. správního řádu podat odvolání k Ministerstvu
zdravotnictví ČR, ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení, a to podáním u Krajské hygienické stanice
Plzeňského kraje se sídlem v Plzni.

„otisk úředního razítka“

Ing.Dagmar Šimánová - odborný rada
ředitelka odboru hygieny obecné a komunální
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