Datum: 1. října 2019
Sp. zn.: S-KHSSC 46186/2019
Č.j.: KHSSC 46186/2019

Obec Nepřevázka
Nepřevázka 49
293 01 Mladá Boleslav

ROZHODNUTÍ
Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze (dále „KHS“) jako orgán ochrany
veřejného zdraví příslušný místně příslušný podle ustanovení § 11 odst. 1 písm. a) zákona č.
500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), a ust. § 82 odst. 1
a přílohy 2 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících
zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), a věcně příslušný podle ust. § 10
správního řádu a podle ust. § 82 odst. 2 písm. a) zákona, rozhodla v řízení podle § 3 odst. 4 zákona,
na základě žádosti Obce Nepřevázka, se sídlem Nepřevázka 49, 293 01 Mladá Boleslav, IČ
00238333 ze dne 4. září 2019 o vydání povolení na časově omezenou dobu užití vody, která
nesplňuje mezní hodnotu ukazatele síranů a železa, takto:
Obci Nepřevázka se sídlem Nepřevázka 49, 293 01 Mladá Boleslav, IČ 00238333 se jako
provozovateli vodovodu pro veřejnou potřebu v obci Nepřevázka (okres Mladá Boleslav)
povoluje
užití vody, která nesplňuje hygienické limity ukazatelů pitné vody stanovené v 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 (dále jen ,,vyhláška“), a to
v ukazateli č. 53. “sírany“ a v ukazateli č. 65 ,,železo“.
V souladu s ust. § 3 odst. 6) zákona se určuje maximální hodnota pro ukazatel č. 53 “sírany“
ve výši 300 mg/l a pro ukazatel č. 65 ,,železo“ ve výši 1 mg/l, a to do doby odstranění závady,
nejdéle do 31. prosince 2022.

Odůvodnění
Dne 4. září 2019 požádala Obec Nepřevázka o povolení pro užití vody, která nesplňuje meznou
hodnotu v ukazatelích sírany a železo, dodávané veřejným vodovodem Nepřevázka, který zásobuje
obec Nepřevázku. Vlastní překračování stanovených hygienických limitů není zejména od roku
2016 trvalé, ale není rovněž v povolovaném období vylučitelné. Žádost doplněna zejména o
vyjádření Státního zdravotního ústavu k platnosti závěrů hodnocení Protokolu o autorizovaném
hodnocení zdravotních rizik vypracovaný Státním zdravotním ústavem pro předchozí období.
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Nadlimitní obsah síranů a železa ve vodě vyplývá z charakteru geologického prostředí. V předešlém
období provozovatel zajišťoval výměnu úseků poruchového potrubí, což do jisté části stabilizovalo
tlakové poměry ve vodovodní síti. Obec má v současné době uzavřenou smlouvu o dílo se
společností PROVOD – inženýrská společnost s.r.o., která zajišťuje veškeré činnosti spojené
s vybudováním úpravny vody pro obec Nepřevázka. V současné době je platné stavební povolení na
stavbu ,,Nepřevázka – VDJ, ÚV a zásobní síť“, které bude řešit nevyhovující uvedené parametry
dodávané vody. Předpokládané dokončení stavby je v roce 2021 či 2022 a to v návaznosti na krytí
nákladů stavby z programu MZE 129 300 ,,Podpora výstavby a technického zhodnocení
infrastruktury vodovodů a kanalizací II“, do kterého byla na stavbu zařazena pod číslem žádosti
288/2019-ME-15131. Z předpokládaného termínu dokončení stavby se vychází i s určením
navrhované doby platnosti povolení do 31. prosince 2022.
K žádosti bylo předloženo vyjádření (zn. SZÚ-02579/2019 ze dne 10. června 2019) k prodloužení
období mírnějšího hygienického limitu pro ukazatele železo a sírany ve veřejném vodovodu v obci
Nepřevázka zpracované Státním zdravotním ústavem. Vyjádření uvádí neměnnost závěrů
hodnocení Protokolu o autorizovaném hodnocení zdravotních rizik (zn. SZÚ 4397/09 ze dne 18.
ledna 2010), které bylo vypracováno Státním zdravotním ústavem pro předchozí období.
Z hodnocení zdravotních rizik a předmětného vyjádření vyplývá, že v tomto případě kdy nelze
zajistit jiný zdroj pitné vody, lze doporučit udělení časově omezeného souhlasu s užíváním vody
z veřejného vodovodu a to do hodnoty ve výši 1 mg/l pro železo a 300 mg/l pro sírany. Podmínkou
je vyhovující organoleptická jakost vody (barva, chuť).
U vodovodu Nepřevázka se jedná o opakované povolení užití vody, která nesplňuje hygienický
limit v ukazateli železo a sírany. Povolení navazuje na předešlé povolení vydané pod zn. KHSSC
58350/2015 platné od 4. ledna 2016, ovšem první předmětné povolení bylo vydáno již s platností od
26. března 2004.
Minimální rozsah a četnost kontroly jakosti dodávané pitné vody zůstává dle minimálních
požadavků vyhlášky ve spojení s počtem zásobovaných obyvatel. Ukazatel sírany bude sledován
minimálně 1x ročně a ukazatel železo minimálně 4x ročně. Počet trvale zásobovaných obyvatel
zůstává bez významných změn, provozovatelem hlášeno 420 osob. Vodou je zásoben potravinářský
provoz Hospoda na statku, Nepřevázka čp. 1 a hostinec U Mysíků čp. 36.
V provedeném řízení bylo v souladu s ustanovením § 3 odst. 4 zákona prokázáno, že zásobování
pitnou vodou nelze zajistit jinak, a že vydaným povolením nebude ohroženo veřejné zdraví. Naopak
jakýkoliv pokus o dovoz vody v dopravních tancích by vedl, vedle těžko realizovatelného dovozu
potřebného množství vody, k výraznému zvýšení rizika bakteriální kontaminace vody při jejím
přepouštění do tanků a k možnosti pomnožení choroboplodných zárodků v přepravních tancích.
Právě takovéto nakládání s pitnou vodou by mohlo mít za následek ohrožení zdraví obyvatel
zásobované obce. Protože žádost obsahuje veškeré náležitosti stanovené v § 3 odst. 5 zákona, bylo
možné žádosti vyhovět.

KHS upozorňuje, že dle § 3a odst. 8 zákona je provozovatel povinen odběratele a další osoby
v obdobném postavení, kterých se toto opatření týká, neprodleně v přiměřeném rozsahu
informovat o časově omezeném povolení užívání vody dodávané vodovodem i o podmínkách
jejího užívání.
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Poučení o odvolání
Podle ust. § 81 a násl. správního řádu účastník řízení může proti tomuto rozhodnutí podat odvolání
ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho doručení. Odvolání se podává k Ministerstvu zdravotnictví
prostřednictvím správního orgánu, který rozhodnutí vydal. Lhůta pro podání odvolání počíná běžet
dnem následujícím po doručení písemného vyhotovení rozhodnutí účastníku řízení. Dle § 17 odst. 3
a 4 zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, je
dokument doručen do datové schránky okamžikem, kdy se do datové schránky přihlásí oprávněná
osoba, nejpozději však desátým dnem ode dne, kdy byl dokument do datové schránky dodán.

Bc. Eva Jouklová
ved. odd. hygieny obecné a komunální
pro okres Mladá Boleslav
Rozdělovník
Adresát datovou schránkou
Ministerstvo zdravotnictví ČR – na vědomí datovou schránkou
KHS - ÚP Mladá Boleslav – HOK a.a.
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