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Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje
se sídlem v Hradci Králové

Sp. zn.: S-KHSHK 1394812018/I
C. j.: KHSHK I394$l2oI8lHoK.JClJů

V Jičíně dne 14. května 20l8

VEREJNA VYHLASKA

oPATŘENÍ onECNÉ PovAHY

Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje se sídlem v řIradci Králové (dále jen ,'KHS..),
jako správní orgán příslušný podle $ 82a odst. 1 písm. a) zákona ě' 25812000 Sb., o ochraně veřejného
zdravi a o změně někter1ých souvisejících ziíkonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,záko|Í,),
vydává postupem dle $ 171 až l74 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád,ve něnípozdějších předpisů,
zapoužití $ 94a odst. 1 zákona, pro koupací sezónu 2018 tento monitorovací kalendář:

2018

Přírodní koupaliště na povrchovÝch vodách. ve ktených nabízí službu koupání
provozovatel:

Četnost a rozsah roz|oženiodběrů vzorků vod: Dachova u Hořic

Sídlo: Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje, Habrmanoya 19, poštor'ní přihrádka 9' 50l 0l Hradec Králové
tel.; 495 058 I11, fax: 495 058 502, khshk@khshk.cz, e-podatelna: e-podatelna@khshk.cz, IDDS: dm5ai4r, www.khshk.cz

územní pracoviště Jičín, Revolučni 1076,506 01 Jičín, tel': 493 585 85l, fax: 493 585 8l8
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MONITOROVA

Ukazatel Datum
28.5. l  1 . 6 . 25.6. 9.',7. 23.7. 6 .8 . 20.8.

Escherichia coli + + + +
intestinální enterokokv + + + +
mečištění odoadv + + + +
přírodní znečištění + + + +
průhlednost + + + + + + +
vodní květ + + + + + + +
slnlce + + + + + + +
chloroful-a + + + + + + +
mikroskopický obraz + + + + + + +

Četnost a rozsah roz|oženíodběru vzorků vod:

Escherichia coli



Četnost a rozsah roz|oženi odběrů vzorků vod: Trutnov - Dolce

Místa odběrů vzorků vody z dalších povrchovÝch vod ke koupání v Královéhradeckém
kraii:
VN Rozkoš _ Velká Jesenice
oborslaÍ rvbník

,,*,. zÍ|amená, že ukazate| se v tomto termínu stanovuje; ,,-,,znameÍá, že ukazaÍe| se v tomto termínu nemusí
smnovovat

Ve vílše uvedených přírodních kouoalištích na povrchov,ý,ch voddch, ve kterílch nabízí službu
kounúní orovozovatel a v dalších povrchových vodtÍch ke koupóní se oři překročení limitů I. stuoně
pro výskvt sinic oodle Q I0 odst. 2 whldškv č. 238/2011 Sb.. o stanovení hvgienických nožadavků na
koupaliště, saunv u hvgienické limitv oísku v pískovištích venkovních hracích ploch, ve znění
pozděiších oředoisů, se zwšuie četnost vzorkovóní na ]x z.a 5 až.9 dnů.

odůvodnění
KHS vydává na zák|adě zmocnění podle $ 82a odst. 1 písm. a) zákona v souladu s pravidly
monitorování podle $ 4 a násl. vyhlášky č.23812011 Sb. monitorovací kalendař přírodních koupališť a
dále pro další povrchové vody ke koupání, jejichž seznam je uveden v seznamu Ministerstva
zdravotnictví podle $ 69 zákona.

Provozovatelé' na které se bude monitorovací kalendař vztahovat, budou monitorovat jakost vody ke
koupání podle $ 6a odst. l písm. b) zákona a plnit další povinnosti podle $ 6c zákona vztahující se
k přírodním koupalištím v ěetnosti a rozsahu ukazatelů a v termínu podle monitorovacího kalendaře a
v monitorovacích místech podle provozního řádu [$ 6c odst. 1 písm. I zákona].

Sídlo: Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje, Habrmanova 19, poštovní přihrádka 9' 501 01 Hradec Králové
tel.: 495 058 l l l, fax:. 495 058 502, khshk@khshk.cz, e-podatelna: e-podatelna@khshk.cz, IDDS: dm5ai4r, www.khshk.cz
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Četnost a rozsah roz|oženíodběrů vzorků vod:

Escherichia coli



V souladu s $ 82a odst. 1 písm' b) a d) zákona může orgrín ochrany veřejného zdravi v případě vzniku
výjimečné situace rozhodnout o pozastavení monitorovacího kalendáře a jeho pokračování, nařídit
odběr a lyšetření dodateěného vzorku vody ke kouprání.

Návrh opatření obecné povahy byl dne 28.břema 2018 vyvěšen na úředních deskách v sídle KHS a na
jejich územních pracovištích, zveřejněn způsobem umožňující dálkoý přístup atéhož dne dále zas|án
obecním úřadům v obcích' jejichž správních obvodů se má opatření obecné povahy ýkat. Součástí
návrhu opatření obecné povahy by|a ýz-la k uplatnění připomínek a námitek věetně data a místa
veřejného projednání. Veřejné projednání se konalo dne 13. dubna 2018 vsídle KHS' Proti návrhu
opatření obecné povahy nebyly podány žádné připomínky ani nrímitky.

Poučení
Proti opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek ($ 173 odst. 2 správního řádu).
V souladu s $ 94a odst. 1 zákona nabývá opatření obecné povahy účinnosti patnáclilrn dnem po dni
vyvěšení veřejné vyhlášky v sídle KHS.

MUDr. Libuše Jůvová
ředitelka odboru hygieny obecné a komunální

Vyvěšeno v sídle KHS dne: 14.5.2018

Sejmuto dne:

Zóznam o účinnosti: Toto opatření obecné povahy nabylo účinnosti dne., 29.5'2018

Zasi|á se:
Magistrát města Hradec Králové
Městs\ý úřad Jiěín
Městský úřad Hořice
Městs[ý úřad Náchod
Městský úřad Nové Město nad Metují
Městsfý úřad Česká Skalice
Městsky úřad Trutnov
obecní úřad Nahořany
obecní úřad Velká Jesenice
obecní úřad Provodov-Šonov
obecní úřad Libuň
obecní úřad Jinolice

Sídlo: Krajská hygienická stanice KÍálovéhradeckého kraje, Habrmanova 19, poštovní přihrádka 9' 501 01 Hradec Králové
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