KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE
JIHOČESKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH
V Písku dne 6. 3. 2019
Č. j.: KHSJC 36343/2018/HOK PI
Sp. značka: S-KHSJC 36343/2018

O P A T Ř E N Í
Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích (KHS Jč kraje) jako
věcně a místně příslušný orgán ochrany veřejného zdraví – správní úřad podle § 82 odst. 1 a odst. 2
písm. a) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„zákon č. 258/2000 Sb.“), a § 10 a § 11 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění
pozdějších předpisů, v řízení podle § 3a odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb.
určuje
na základě žádosti společnosti ČEVAK a. s, Severní 8/2264, 370 10 České Budějovice, IČ: 60849657,
provozovatele vodovodu Hrejkovice – Níkovice,
mírnější hygienický limit
než stanoví vyhláška 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, pro ukazatel uran pro
dodávání vody vodovodem Hrejkovice – Níkovice jako vody pitné.
V souladu s ustanovením § 3a odst. 7 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o
změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, orgán ochrany veřejného zdraví
dále
stanoví:
1. Mírnější hygienický limit pro ukazatel uran se určuje na dobu nejdéle do 31. 12. 2021.
2. Koncentrace uranu ve vodě dodávané vodovodem Hrejkovice - Níkovice nesmí překročit
hodnotu 30 µg/l.
Termín: po celou dobu platnosti tohoto opatření
3. U každého rozboru prováděného z vodovodu Hrejkovice – Níkovice (3 krácené a jeden úplný za
rok) musí být současně stanovena koncentrace v ukazateli uran, t. zn. čtyřikrát ročně.
Termín: po celou dobu platnosti tohoto opatření
Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích
adresa: Na Sadech 25, 370 71 České Budějovice, tel.: +420 387 712 111
fax: +420 387 712 158, e-mail: khscb@khscb.cz, ID datové schránky: agzai3c

4. Pokud bude při této zvýšené četnosti provádění stanovení ukazatele uran zjištěno, že koncentrace
uranu ve vodě dodávané vodovodem Hrejkovice - Níkovice překročila hodnotu 30 µg/l a/nebo že
hodnota některého jiného ukazatele kráceného rozboru překročila hygienický limit uvedený v
příloze č. 1 k vyhl. č. 252/2004 Sb., musí být tato skutečnost neprodleně oznámena příslušnému
orgánu ochrany veřejného zdraví a odběratelům vody z vodovodu Hrejkovice - Níkovice musí
být neprodleně oznámeno, že voda není pitná, a to do doby, než koncentrace uranu opět poklesne
pod hodnotu 30 µg/l a/nebo než hodnota jiného ukazatele kráceného rozboru, vybočujícího
z požadavků přílohy č. 1 k vyhl. č. 252/2004 Sb., opět bude vyhovovat požadavkům tohoto
právního předpisu.
Termín: po celou dobu platnosti tohoto opatření
5. Neprodleně musí být zahájeny kroky vedoucí ke snížení koncentrace uranu ve vodě dodávané
vodovodem Hrejkovice - Níkovice tak, aby v době co nejkratší byla koncentrace uranu snížena
pod nejvyšší mezní hodnotu, tedy pod hodnotu 15 µg/l.
6. Jakmile se podaří stabilizovat koncentraci uranu ve vodě dodávané vodovodem Hrejkovice Níkovice pod nejvyšší mezní hodnotou, tedy pod hodnotou 15 µg/l, musí být tato skutečnost
bezprostředně oznámena příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví.
Termín: po celou dobu platnosti tohoto opatření
7. Spotřebitelům, kterým je dodávána voda z vodovodu Hrejkovice - Níkovice, musí být trvale
přístupná srozumitelná informace o koncentraci uranu s upozorněním, že pitnou vodu z vodovodu
nelze používat k přípravě kojenecké stravy a s doporučením omezit přímou spotřebu této vody u
dětí do věku cca 7 let a u těhotných a kojících žen.
Termín: po celou dobu platnosti tohoto opatření
Odůvodnění
ČEVAK a.s. jako provozovatel vodovodu Hrejkovice – Níkovice požádala pod čj.
018010072495 v souladu s § 3a odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění
pozdějších předpisů, Krajskou hygienickou stanici Jihočeského kraje se sídlem v Českých
Budějovicích jako příslušný orgán ochrany veřejného zdraví o stanovení mírnějšího hygienického
limitu v ukazateli uran ve vodě dodávané vodovodem Hrejkovice – Níkovice.
V žádosti podle § 3a odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb. je uvedeno:
-

-

ČEVAK a. s. je provozovatelem vodovodu Hrejkovice – Níkovice, který je v provozu od roku
1997. Jako zdroje vody slouží 2 vrty o vydatnosti 0,4 a 0,3 l/s. Surová voda se zvýšeným
obsahem železa a manganu je čerpána na úpravnu vody, vybavenou pískovým tlakovým
filtrem a provzdušňovací stanicí k odstranění radonu. Provoz úpravny je automatický a je
napojen na centrální dispečink provozovatele. Upravená voda je čerpána do vodojemu a odtud
je gravitačně rozváděna do rozvodné sítě. Počet zásobovaných obyvatel je 236, průměrné
množství dodávané vody je 23,5 m3/den. V obci sídlí společnost HŘEBÍK H+H s. r. o.
provozující velkoobchod s ovocem a zeleninou a vyrábějící kysané zelí.
Voda čerpaná z vrtů vykazuje nadlimitní koncentraci uranu. K žádosti bylo přiloženo celkem
21 stanovení koncentrace uranu v dodávané vodě v rozmezí let 2012 – 2018.
K žádosti bylo dále přiloženo Hodnocení zdravotních rizik uranu z pitné vody ve vodovodu
Hrejkovice – Níkovice, zpracované v červenci 2018 MUDr. Bohumilem Havlem, držitelem
osvědčení o autorizaci v hodnocení zdravotních rizik.
Obec Hrejkovice připravuje vybudování nových místních zdrojů - vrtů a tak částečné nebo
úplné nahrazení zdrojů stávajících. Předpokládané celkové náklady na tuto akci jsou
3.500.000 Kč.
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Protože žádost o určení mírnějšího hygienického limitu obsahovala informace ke všem bodům § 3a
odst. 6 a 7 zák. č. 258/2000 Sb., v současné době není možno dodávku pitné vody zajistit jiným
způsobem a při dodržování výše stanovených podmínek nebude ohroženo veřejné zdraví, určila
Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích jako orgán ochrany
veřejného zdraví v souladu s § 3a odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., mírnější hygienický limit, jak výše
uvedeno. Přitom KHS Jč kraje přihlédla k předloženému Hodnocení zdravotních rizik.
Pro minimalizaci dopadů popsané situace do oblasti ochrany veřejného zdraví a pro možnost
případného zkrácení platnosti výjimky na dobu co nejkratší váže Krajská hygienická stanice
Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích jako orgán ochrany veřejného zdraví určení
mírnějšího hygienického limitu na výše stanovené podmínky.
Poučení:
Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání, a to do 15 dnů ode dne jeho oznámení, k Ministerstvu
zdravotnictví České republiky podáním u Krajské hygienické stanice Jihočeského kraje se sídlem
v Českých Budějovicích.
Lhůta pro podání odvolání se počítá ode dne následujícího po doručení písemného vyhotovení
rozhodnutí, nejpozději však po uplynutí desátého dne ode dne, kdy bylo nedoručené a uložené
rozhodnutí připraveno k vyzvednutí.
Otisk úředního razítka

MUDr. Vratislav Heinige
vedoucí oddělení hygieny
obecné a komunální

Obdrží:
ČEVAK a.s., Severní 8/2264, 370 10 České Budějovice, IČ: 60849657
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