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Zákaz používání vody, která nevyhovuje požadavkům na vodu pitnou

ROZHODNUTÍ
Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, jako místně a věcně příslušný správní
úřad podle § 82 odst. 1 a 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 č. 258/2000 Sb.“), v řízení podle § 84 odst.
1 písm. e), část textu před středníkem zákona č. 258/2000 Sb., rozhodla takto:
Právnické osobě – Obec Bocanovice, se sídlem Bocanovice čp. 21, PSČ 739 91, IČ 00535931, jako osobě povinné
podle § 3 odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb., provozující vodovod pro veřejnou potřebu „Bocanovice“,

se zakazuje
od doručení tohoto rozhodnutí používání vody dodávané vodovodem pro veřejnou potřebu „Bocanovice“ jako
vody pitné (tj. k pití, vaření, přípravě jídel a nápojů, mytí nádobí, osobní hygieně), a to do doby odstranění závady
spočívající v nedodržení limitních hodnot stanovených pro kvalitu pitné vody přílohou 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, v ukazatelích Escherichia coli, koliformní bakterie a mikroskopický obraz – živé
organismy.
Současně podle § 85 odst. 2 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„zákon č. 500/2004 Sb.“), se případnému odvolání odnímá odkladný účinek. K odnětí odkladného účinku tohoto
rozhodnutí přistupuje orgán ochrany veřejného zdraví z důvodu, že používání vody, která nesplňuje požadavky
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, v mikrobiologických a biologických ukazatelích představuje
riziko ohrožení zdraví spotřebitelů této vody.
Odůvodnění:
Při výkonu státního zdravotního dozoru Krajskou hygienickou stanicí Moravskoslezského kraje se sídlem
v Ostravě byl dne 29. 6. 2021 v 10:30 hodin odebrán k laboratornímu rozboru vzorek vody dodávané vodovodem
pro veřejnou potřebu „Bocanovice“, a to v kuchyni mateřské školy v objektu Bocanovice čp. 19.
Laboratorními analýzami odebraného vzorku vody dokončenými ke dni 7. 7. 2021 bylo zjištěno, že tento
nevyhovuje požadavkům na kvalitu vody pitné ve smyslu § 3 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb. ve spojení s prováděcí
vyhláškou č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou vodu a teplou vodu a četnost a
rozsah kontroly pitné vody, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č. 252/2004 Sb.“), a to
v mikrobiologických ukazatelích Escherichia coli (zjištěno 11 KTJ/100 ml, přičemž limitní hodnota stanovená
vyhláškou č. 252/2004 Sb. je 0 KTJ/100 ml), koliformní bakterie (zjištěno 52 KTJ/100 ml, přičemž limitní hodnota
stanovená vyhláškou č. 252/2004 Sb. je 0 KTJ/100 ml) a v biologickém ukazateli mikroskopický obraz – živé
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organismy (zjištěno 2 jedinci/ml, přičemž limitní hodnota stanovená vyhláškou č. 252/2004 Sb. je 0 jedinců/ml).
Laboratorní vyšetření bylo provedeno Zdravotním ústavem se sídlem v Ostravě, výsledky jsou zaznamenány
v dokumentu „DÍLČÍ VÝSLEDKY č. 65/2021“ (vzorek č. 53229).
Vzhledem k nadlimitnímu nálezu u uvedených ukazatelů, který představuje riziko ohrožení zdraví spotřebitelů
vody, bylo nutné vydat s okamžitou platností zákaz používání vody dodávané vodovodem pro veřejnou potřebu
„Bocanovice“ jako vody pitné.
Tím, že provozovatel vodovodu „Bocanovice“ nezajistil kvalitu dodávané vody v souladu s požadavky ustanovení
§ 3 odst. 1 vyhlášky č. 252/2004 Sb., což bylo prokázáno laboratorními rozbory vzorku vody odebraného
ve vodovodem zásobovaném objektu dne 29. 6. 2021, porušil povinnost danou ustanovení § 3 odst. 2 zák.
č. 258/2000 Sb.
K odnětí odkladného účinku tohoto rozhodnutí přistupuje orgán ochrany veřejného zdraví z důvodu, že používání
vody, která nesplňuje v mikrobiologických a biologických ukazatelích požadavky vyhlášky č. 252/2004 Sb.
pro jakost vody pitné, představuje riziko ohrožení zdraví spotřebitelů této vody.
Poučení o odvolání:
Podle § 81 a § 83 zákona č. 500/2004 Sb., se lze proti tomuto rozhodnutí odvolat do 15 dnů ode dne doručení
k Ministerstvu zdravotnictví ČR v Praze – hlavnímu hygienikovi ČR, podáním u Krajské hygienické stanice
Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě.
Proti rozhodnutí o vyloučení odkladného účinku se podle ustanovení § 85 odst. 4 téhož zákona nelze odvolat.
Účastník řízení se upozorňuje, že je podle § 84 odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. povinen informovat příslušný orgán
ochrany veřejného zdraví o odstranění závady a předložit důkaz o dodržování povinností stanovených právními
předpisy nebo uložených na jejich základě rozhodnutím.
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