Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje
se sídlem v Hradci Králové
č.j. S-KHSHK 19638/2015/3/HOK.NA/Ri

V Náchodě dne 30.července 2015

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové (dále jen „KHS“),
jako správní orgán příslušný 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“), vydává postupem dle § 173 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších
předpisů, modifikovaném § 94a odst. 1 a 2 zákona, v souladu s § 82a odst. 1 písm. c) zákona opatření
obecné povahy, kterým se stanovuje

dočasný zákaz používání vody ke koupání v koupacím místě
VN Rozkoš - u autokempinku, Česká Skalice
Dočasný zákaz používání vody ke koupání platí do doby vyhovujících výsledků laboratorních
rozborů vzorku vody. V případě, že v průběhu koupací sezony nebudou výsledky laboratorních
rozborů vzorku vody nadále vyhovovat, platí tento zákaz do doby ukončení koupací sezony.
Odůvodnění
Při výkonu státního zdravotního dozoru prováděného v souladu s ustanovením § 82 odst. 2 písm. b)
zákona spojeného s odběrem vzorků vody bylo zjištěno, že jakost vody ke koupání v koupacím místě
VN Rozkoš - u autokempinku, Česká Skalice nevyhovuje požadavkům stanoveným vyhláškou č.
238/2011 Sb., o stanovení hygienických požadavků na koupaliště, sauny a hygienické limity písku v
pískovištích venkovních hracích ploch, ve znění vyhlášky č. 97/2014 Sb.
Laboratorním rozborem vzorku vody ke koupání odebraným dne 27. července 2015 Zdravotním
ústavem se sídlem v Ústí nad Labem, zkušební laboratoř Hradec Králové bylo zjištěno překročení III.
stupně limitní hodnoty v ukazateli sinice a překročení III. stupně limitní hodnoty v ukazateli
chlorofylu-a při snížené průhlednosti vody.
Překročení stanovených limitních hodnot ohrožuje veřejné zdraví, proto KHS musela zakázat
používání vody ke koupání ve výše uvedeném koupacím místě.
KHS proto upozorňuje, že používáním vody ke koupání v koupacím místě VN Rozkoš - u
autokempinku, Česká Skalice hrozí akutní poškození zdraví.
VN Rozkoš – u autokempinku, Česká Skalice byla v souladu s § 6g odst. 1 zákona zařazena
Ministerstvem zdravotnictví ČR do Seznamu přírodních koupališť na povrchových vodách, ve kterých
nabízí službu koupání provozovatel a dalších povrchových vod ke koupání pro rok 2015 (Seznam lze
nalézt na http://www.khskk.cz/khsdata/hok/seznam_vod_ke_koupani_2015.pdf).
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Dočasný zákaz používání vody ke koupání platí do doby vyhovujících výsledků laboratorních rozborů
vzorku vody.
O této skutečnosti bude veřejnost informována na úřední desce KHS, na úředních deskách obcí
uvedených níže v rozdělovníku a na informační tabuli umístěné na koupacím místě. V případě, že
v průběhu koupací sezony nebudou výsledky laboratorních rozborů vzorku vody nadále vyhovovat,
platí tento zákaz do doby ukončení koupací sezony (koupací sezonou se rozumí období od 30. května
do 1. září, nebude-li vymezeno s ohledem na velký počet koupajících se osob jinak).
Poučení
Proti tomuto opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek (§ 173 odst. 2 správního řádu).
Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti před jeho projednáním, a to dnem jeho vyvěšení na
úřední desce v sídle KHS. Ve lhůtě do 15 dnů ode dne nabytí účinnosti tohoto opatření obecné povahy
může kdokoli, jehož práva, povinnosti nebo zájmy mohou být tímto opatřením dotčeny, uplatnit
písemné připomínky u KHS (§ 94a odst. 1 zákona).
Projednání opatření obecné povahy, na kterém mohou výše uvedené osoby vznášet ústní připomínky,
je veřejné a koná se v den, který KHS oznámí na úřední desce ve svém sídle nejméně 5 dnů před tímto
dnem (§ 94a odst. 2 zákona).
Otisk úředního razítka

MUDr. Monika Todtová
Vedoucí oddělení hygieny obecné a komunální

Vyvěšeno v sídle KHS dne: 30.7. 2015
Sejmuto dne:
Záznam o účinnosti: Toto opatření obecné povahy nabylo účinnosti dne 30.7.2015

Veřejné projednání opatření obecné povahy se koná dne 5. srpna 2015 v 10 hod. v místnosti
č.422 na KHS Královehradeckého kraje , Habrmanova 19, Hradec Králové.

Rozdělovník:
Rozdělovník: Náchod, Česká Skalice, Nové Město nad Metují, Velká Jesenice, Provodov – Šonov,
Nahořany.
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