
Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje
se sídlem v Hradci Králové

SP. zn.: S-KHSHK 05104/2023/2

Č.j.: KHSHK 08640/2023/HOK.RK/Li
V Hradci Králové dne 8. března 2023

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
MONITOROVACÍ KALENDÁŘ

KOUPACÍ SEZÓNA 2023

Krajskáhygienická stanice Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové (dále jen „KHS”), jako
správní orgán příslušný podle 82a odst. 1 písm. a) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví
a o změněněkterých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon”), vydává
postupem dle 172 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve zněnípozdějších předpisů, za použití 94a
odst. 1 zákona, pro koupací sezónu2023 návrh monitorovacího kalendáře:

MONITOROVACÍKALENDÁŘ
KOUPACÍ SEZÓNA 2023

Přírodní koupaliště na povrchových vodách, ve kterých nabízí

provozovatel:

Četnost a rozsah rozložení odběrů vzorků vod: Dachova u Hořic

službu koupání

Ukazatel

Escherichia coli

intestinální enterokok
znečištění od ad

řírodní znečištění
růhlednost

vodní květ
sinice
chloro I-a
mikrosko ick obraz

29.5.

-1-

4-

12.6. 26.6. 10.7.

_1_

Datum
24.7.

-1-

_1_

7.8. 21.8.

Četnost a rozsah rozložení odběrů vzorků vod: Stříbrn' bník Malšova Lhota
Ukazatel

Escherichia coli
intestinální enterokok
znečištění od ad

řírodní znečištění
růhlednost

vodní květ

sinice
chlorof I-a
mikrosko ick

'

obraz

12.6. 26.6. 10.7. 24.7.
Datum
7.8. 21.8.

_1_

-1-
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Četnost a rozsah rozložení odběrů vzorků vod: WAKE ark Plačice
Ukazatel

19.6. 26.6.
Escherichia coli
intestinální enteroko
znečištění od ad

řírodní znečištění
růhlednost

vodní květ
sinice
chlorofyl -a
mikrosko ick

' obraz

Datum
17.7. 31.7. 14.8. 28.8.

Četnost a rozsah rozložení odběrů vzorků vod: Trutnov - Dolce ark
Ukazatel

12.6.
Escherichia coli
intestinální enterokok
znečištění od ad

řírodnĺ znečištění
růhlednost

vodní květ
sinice
chloro I-a
mikrosko ick

'

obraz

26.6. 10.7.
Datum

21.8.

Četnost a rozsah rozložení odběrů vzorků vod: Vrchlabí — Ve•s lach
Ukazatel

12.6.
Escherichia coli
intestinální enterokok
znečištění od ad

řírodnĺ znečištění
růhlednost

vodní květ
sinice
chlorofyl-a
mikrosko ick

'

obraz

26.6. 10.7. 24.7.
Datum
7.8. 21.8.

Místa odběrů vzorků vody z dalších povrchových vod ke koupání v Královéhradeckém kraii:
VN Rozkoš — Velká Jesenice

Oborský rybník
Četnost a rozsah rozložení odběrů vzorků vod: VN Rozkoš — Velká Jesenice, Obors

Ukazatel
29.5.

Escherichia coli
intestinální enterokok
znečištění od ad

řírodnĺ znečištění
růhlednost

vodní květ
sinice
chlorof I-a

mikrosko ick
'

obraz

Datum
12.6. 26.6. 10.7. 7.8. 21.8.

bník

4.9.

znamená, Že ukazatel se v tomto termínu nemusí„+6' znamená, že ukazatel se v tomto termínu stanovu• e, „
stanovovat
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Ve výšeuvedených přírodních koupalištích na povrchových vodách, ve kterých nabízí službu koupání
provozovatel a v dalších povrchových vodách ke koupání se DřiDřekročenílimitů I. stupně Dro výskpt

sinic podle $ 10 odst. 2 vphláškp č. 238/2011 Sb.. o stanoveníhppienických Dožadavků na koupaliště,
sauny a hpgienické limitp písku v Dískovištích venkovních hracích ploch. ve zněníDozděiších
předpisů, se zvpšuie četnost vzorkovánína 1x za 5 až9 dnů.

Odůvodnění

KHS vydává na základě zmocněnípodle 82a odst. 1 písm. ä) zákona v souladu s pravidlymonitorování
podle 4 a 5 vyhlášky č. 238/2011 Sb., o stanovení hygienických požadavků na koupaliště, sauny a
hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch, ve zněnípozdějších předpisů,
monitorovací kalendář přírodních koupališť a dále pro další povrchové vody ke koupání, jejichž
orientační seznam je uveden v seznamu Ministerstva zdravotnictví podle 6g zákona.

Provozovatelé, na které se bude monitorovací kalendář vztahovat, budou monitorovat jakost vody ke

koupání podle S 6a odst. 1 písm. b) zákona a plnit další povinnosti podle 6c zákona vztahující se
k přírodním koupalištím v četnosti a rozsahu ukazatelů a v termínu podle monitorovacího kalendáře a
v monitorovacích místech podle provozního řádu [Š 6c odst. 1 písm. f)].

Poučení

K návrhu opatření obecné povahy můžekdokoli, jehož práva, povinnosti nebo zájmy mohou být
opatřením obecné povahy přímo dotčeny, uplatnit nejpozději do doby veřejného projednání písemné
připomínky a na veřejném projednání ústní připomínky.

Vlastníci nemovitostí, jejichž práva, povinnosti nebo zájmy související s výkonem vlastnického práva
mohou být opatřením obecné povahy přímo dotčeny, mohoupodat proti návrhu opatření obecné povahy
písemné odůvodněné námitky ke správnímu orgánuve lhůtě 30 dnů ode dne jeho zveřejnění Zmeškání
úkonu nelze prominout.

Ing. Martin Libotovský
ředitel odboru hygieny obecné a komunální

Veřeiné projednání návrhu opatření obecné povahy se koná dne 27. března 2023 v 9,00 hod.

v místnosti č. 422 v sídle Kraiské hygienické stanice Královéhradeckého kraie, Habrmanova 19,

501 01 Hradec Králové.

Tento návrh opatření obecné povahy musíbýt vyvěšenpo dobu 15 dnů na úřední desce orgánu, který
písemnostdoručuje, a zveřejněn způsobem umožňujícím dálkovýpřístup. Poslední den této lhůty je dnem
zveřejnění. Tento návrh opatření obecné povahy bude rovněž vyvěšen na úředních deskách obecních
úřadů v obcích, jejichž správních obvodů se má opatření obecnépovahy týkat.

Vyvěšeno v sídle KHS dne: 9. března 2023
Sejmuto dne: 27. března 2023
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