KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE

JIHOČESKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH
adresa: Na Sadech 25, 370 71 České Budějovice, tel.: +420 387 712 111, fax: +420 387 712 158

e-mail: khscb@khscb.cz, ID datové schránky: agzai3c
Váš dopis značky:
Ze dne:
Naše č. j.: KHSJC 19202/2022/HOK CB-CK
Spisová značka: S-KHSJC 02053/2022
Vyřizuje: Mgr. Šalandová
Tel. číslo: +420 387 712 140
Datum: 23.6.2022

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
DOČASNÝ ZÁKAZ KOUPÁNÍ
Krajská hygienická stanice se sídlem v Českých Budějovicích jako správní orgán příslušný podle § 82a odst.
1 písm. c) 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.“) vydává postupem upraveným § 171 až 174
zákona č. 500/2004 Sb. správní řád ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „správní řád“) ve spojení
s § 94a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. toto opatření obecné povahy:
S účinností od 23.6.2022
SE DOČASNĚ ZAKAZUJE POUŽÍVÁNÍ POVRCHOVÉ VODY KE KOUPÁNÍ V KOUPACÍ
OBLASTI
Koupací oblast

Místo odběru

Vodní nádrž Orlík

veřejné tábořiště Podolsko

Tento zákaz platí do odvolání a v případě, že nebude odvolán, do konce koupací sezony.
Odůvodnění:
Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích při plnění úkolů na úseku
řízení jakosti vod v dalších povrchových vodách ke koupání provedla dle schváleného Monitorovacího
kalendáře ze dne 11.5.2022 pod č.j. KHSJC 13444/2022/HOK CB-CK, spisová značka S-KHSJC
02053/2022 dne 20.6.2022 ve spolupráci se Zdravotním ústavem se sídlem v Ústí nad Labem, L. B.
Schneidera 32, 370 21 České Budějovice odběr povrchových vod ke koupání v koupací oblasti – vodní nádrž
Orlík, místo odběru – veřejné tábořiště Podolsko. Laboratorním rozborem byly prokázány vysoké hodnoty
ukazatele sinice, chlorofyl-a, vodní květ, překračující limity uvedené v § 10 a příloze č. 4 vyhlášky č.
238/2011 Sb., o stanovení hygienických požadavků na koupaliště, sauny a hygienické limity písku
v pískovištích venkovních hracích ploch v platném znění.
Překročení hodnot ukazatelů sinice, chlorofyl-a a vodní květ představuje vysoké riziko akutního poškození
zdraví. Z tohoto důvodu se vyhlašuje dočasný zákaz koupání.
Odběry a rozbory vzorků provedla laboratoř Zdravotního ústavu se sídlem v Ústí nad Labem, L. B.
Schneidera 32, 370 21 České Budějovice. Výsledky rozborů byly předány orgánu ochrany veřejného zdraví
do programu IS PiVo dne 23.6.2022.
Dočasný zákaz používání vody ke koupání bude zrušen v případě vyhovujících laboratorních rozborů.

Účinnost:
Dle § 94a odst. 2 zákona 258/2000 Sb. nabývá toto opatření obecné povahy účinnosti před jeho projednáním,
a to dnem vyvěšení na úřední desce v sídle Krajské hygienické stanice Jihočeského kraje se sídlem
v Českých Budějovicích.
Ve lhůtě do 15 dnů ode dne nabytí účinnosti tohoto opatření může kdokoli, jehož práva, povinnosti nebo
zájmy mohou být tímto opatřením dotčeny, uplatnit písemné připomínky u orgánu ochrany veřejného zdraví,
který opatření vydal.
Poučení:
Podle § 173 odst. 2 správního řádu nelze proti opatření obecné povahy podat opravný prostředek.
Projednání opatření obecné povahy je veřejné a koná se dne 29.6.2022 od 13.00 hod. v sídle Krajské
hygienické stanice Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích, Na Sadech 25, 370 71 České
Budějovice v zasedací místnosti (III. patro).

otisk úředního razítka
Mgr. Zuzana Šalandová
oddělení hygieny obecné a komunální CB – CK
odborný rada

Vyvěšeno v sídle Krajské hygienické stanice Jihočeského kraje sídlem v Českých Budějovicích dne:
Svěšeno dne:

Rozdělovník:
se žádostí o vyvěšení na úřední desce, a to i způsobem umožňujícím dálkový přístup po dobu trvání
dočasného zákazu používání povrchové vody ke koupání.
Obecní úřad Podolí I, Bernartice u Milevska, 398 43 – datová zpráva
Městský úřad Písek, Velké náměstí 114/3, 397 19 Písek – datová zpráva
Krajský úřad Jihočeského kraje, U Zimního stadionu 1952/2, 370 01 České Budějovice – datová zpráva
Ministerstvo zdravotnictví České republiky, Palackého náměstí 4, 128 01 Praha 2 – datová zpráva
Povodí Vltavy, s.p., Závod Dolní Vltava, Grafická 36, 150 21 Praha 5 – datová zpráva
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