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Spisová značka:       S-KHSJM 54163/2018 
Číslo jednací:         KHSJM 54167/2018/BO/HOK 
 
V Brně dne 8. října 2018 
 
 
 
 

NAŘÍZENÍ č. 2/2018 
Krajské hygienické stanice Jihomoravského kraje 

se sídlem v Brně 

 
Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně jako správní úřad místně příslušný 
dle § 82 odst. 1 a věcně příslušný podle § 82 odst. 2 písm. m) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně 
veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„zákon č. 258/2000 Sb.“), rozhodla postupem dle § 85 zákona č. 258/2000 Sb. takto:  
 
 

Článek I. 
Ukončení mimořádného opatření  

 
Mimořádné opatření k ochraně zdraví fyzických osob bezprostředně ohrožených výskytem nejakostní 
pitné vody, vydané Nařízením č. 1/2018 Krajské hygienické stanice Jihomoravského kraje se sídlem 
v Brně ze dne 6. 10. 2018, se vyhlášením tohoto nařízení ukončuje.  
 
 

Článek II. 
Důvod vydání 

 
Toto nařízení se vydává, neboť pominuly důvody, pro které bylo Nařízení č. 1/2018 Krajské hygienické 
stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně vydáno, a voda dodávaná vodovodem Šatavsko pro 
veřejnou potřebu provozovatelem Šatavsko, 664 67, Bratčice 36 (dále jen „vodovod“) v obcích 
Sobotovice, Bratčice, Ledce splňuje hygienické parametry kladené na jakost pitné vody, tedy tato 
voda neohrožuje zdraví odběratelů a osob v obdobném postavení, a její užití pro veškeré účely, 
k nimž je užívána pitná voda, je již bezpečné.  
 
Dne 8. 10. 2018 byl Krajské hygienické stanici Jihomoravského kraje se sídlem v Brně doručen 
„Protokol o odběru č. 13505/2018“, vypracovaný Zdravotním ústavem se sídlem v Ostravě, s výsledky 
laboratorních rozborů vzorků vody odebraných 
- z vodojemu Sobotovice,  
- z objektu Sobotovice č. p. 212,  
- z objektu Ledec č. p. 1, OÚ  
- a z objektu Bratčice č. p. 35, samoobsluha.  
Výsledky laboratorních analýz je doloženo, že voda v postižené oblasti splňuje požadavky na jakost 
pitné vody, stanovené v § 3 odst. 1, odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. ve spojení s § 3 odst. 1 vyhlášky 
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.  
Dále byly při hodnocení jakosti vody v systému vodovodu Šatavsko vzaty v úvahu údaje a výsledky 
laboratorních vyšetření zaslané KHS JmK ve zprávě Hasičské záchranného sboru Jihomoravského 
kraje, Cihlářská 1748, 666 03, č. j. HSBM-131-65/2018.  
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Dále bylo 8. 10. 2018 doručeno KHS JmK sdělení provozovatele vodovodu, že vodovodní soustavou 
proteklo (bylo řízeně obměněno) od 7. 10. více než 100 % objemu vody (celkově 125 % objemu vody). 
Před a ani v průběhu řešení této mimořádné události nebyla hlášena onemocnění, která by bylo 
možno dát do souvislosti s jakostí vody předmětného vodovodu Šatavsko.   
 
 

Článek III. 
Platnost a účinnost 

 
Toto nařízení nabývá platnosti a účinnosti vyhlášením, tj. prvním dnem jeho vyvěšení na úřední desce 
Krajské hygienické stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně. 
 
 

Článek IV. 
Poučení pro obec 

 
Nařízení Krajské hygienické stanice Jihomoravského kraje jsou podle § 85 odst. 4 zákona č. 
258/2000 Sb. povinny vyvěsit na své úřední desce rovněž obce uvedené v článku II. tohoto nařízení.  
 
 
 
 
 
 
                                                                                                 (elektronicky podepsáno) 
 

Ing. David Křivánek 
ředitel 

        Krajské hygienické stanice 
                Jihomoravského kraje se sídlem v Brně 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vyvěšeno dne: 8. 10. 2018 
 
Svěšeno dne:  …………… 
 
 
 


