
KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE
ÚSTECKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V ÚSTÍ NAD LABEM

V Děčíně  dne 1.6.2021
Č.j.:                      KHSUL 54652 /2021   
Sp. značka:           KHSUL 52009/2021
Počet listů/příloh: 1/ 1

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
Přítkovská 1689
415 50 Teplice
                                                                  Rozhodnutí 

V řízení podle ustanovení § 3 odst. 4 a § 3a odst. 1, zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně 
veřejného  zdraví  ve  znění  pozdějších  předpisů,  rozhodla  Krajská  hygienická  stanice 
Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem (dále jen krajská hygienická stanice), jako orgán 
ochrany veřejného zdraví příslušný podle § 82 odst. 2 písm. a) zákona č. 258/2000 Sb., ve 
znění pozdějších předpisů o žádosti o prodloužení souhlasu s užíváním vody, která nesplňuje 
ukazatel s mezní hodnotou takto:

S  prodloužením  souhlasu  s  užíváním  vody  v  ukazateli  pH s  nejnižší  povolenou 
hodnotou 5,6 pro zásobovanou oblast  Hřensko – Nad Klepáčem,  zdroj pramenní jímka 
Hřensko Nad Klepáčem,  

se souhlasí do 30.6.2024

   Akciové  společnosti  Severočeské  vodovody a kanalizace,  Přítkovská  1689,  415 50 
Teplice provozující pro veřejnou potřebu  vodovod Hřensko  se i nadále stanoví pro  zdroj 
pramenní jímka Hřensko Nad Klepáčem :

1. Mírnější hygienický limit pro ukazatel pH s nejnižší povolenou hodnotou 5,6.

2. Kontrola  jakosti  dodávané  pitné  vody  bude  prováděna  v  souladu  s  přílohou  č.  4 
vyhlášky č. 252/2004 Sb. ve znění pozdějších změn a doplňků, v rozsahu a četnosti 
podle plánu kontroly jakosti dodávané vody předloženého provozovatelem.

3. Rok před ukončením platnosti tohoto rozhodnutí bude orgán ochrany veřejného zdraví 
informován  o  tom,  která  konkrétní  varianta  řešení  dané  situace  bude  provedena  s 
uvedením termínu realizace ke zlepšení dané situace.

4. Zásobovaní obyvatelé budou o vzniklé situaci informováni.

Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem

adresa Moskevská 1531/15, 40001 Ústí nad Labem,  tel.: 477755110,  e-mail: e-podatelna@khsusti.cz,  ID: 8p3ai7n

Vyřizuje: Lenka Střelková  , tel.: +420 477755232 e-mail: lenka.strelkova@khsusti.cz



Odůvodnění:

 Provozovatel  vodovodu  Severočeské  vodovody  a  kanalizace,  a.s.,  Přítkovská  1689,  415  50 
Teplice podal  na krajskou hygienickou stanici žádost  o prodloužení souhlasu s užitím vody, která  
nesplňuje mezní hodnotu pro ukazatel pH pro vodovod Hřensko. Voda v tomto vodovodu nesplňuje  
hygienické limity vody pitné, stanovené přílohou č. 1 k vyhlášce č. 252/2004Sb., a to v ukazateli pH.

   Jako součást žádosti byl předložen přehled zjištěných hodnot pH za období od 10.9.2018 do  
18.2.2021, kdy se hodnoty pohybovaly v rozmezí 5,6 – 5,9.

  Jedná  se  o  zásobovanou  oblast  -  Hřensko  -  Nad  Klepáčem,  množství  dodávané  vody  je  
53,9m3/den,  počet  trvale zásobovaných obyvatel je 224. Z tohoto zdroje nejsou zásobována žádná 
zařízení  v  oboru  výroby  a  oběhu  potravin.  Pitnou  vodu  v  současné  době  nelze  zajistit  jiným 
přiměřeným způsobem. Voda s nízkým pH nezpůsobuje zhoršení organoleptických vlastností vody ani 
zvýšené koncentrace železa v distribuční síti.

  Obec je zásobena ze zdroje, který vykazuje nízké pH, v ostatních ukazatelích však tato voda 
splňuje veškeré požadavky vyhlášky č. 252/2004Sb., ve znění pozdějších předpisů.

  Vzhledem k  dlouhodobému projednávání  majetkového  vypořádání  pozemku a  objektu  pod 
vodojemem, proběhla aktualizace investičního záměru, který byl projednán a schválen v komisi pro 
přípravu investic SVS a.s..  Po vyřízení majetkoprávních vztahů bude zadána příprava investičně – 
projekční činnosti.

  Vzhledem k tomu, že se jedná o ukazatel s mezní hodnotou lze vaší žádosti vyhovět.            

Poučení: 

Podle § 81 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, lze proti tomuto Rozhodnutí podat odvolání ve 
lhůtě do 15 dnů ode dne jeho doručení k Ministerstvu zdravotnictví ČR, a to podáním ke Krajské 
hygienické stanici Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem.

                                                                                        Ing. Jindra Stanková
                                                                     vedoucí oddělení hygieny obecné a komunální
                                                                        Krajské hygienické stanice Ústeckého kraje
     „otisk úředního razítka“                                        se sídlem v Ústí nad Labem
                                                                                     územní pracoviště Děčín

                                                              

Rozdělovník: 

1.adresát – stanovisko, DS: f7rf9ns
2. KHS - spis
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