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R O Z H O D N U T Í 

 

 

Krajská hygienická stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě, jako orgán ochrany veřejného zdraví 
oprávněná k rozhodování podle § 82 odst.1, 2 písm. a) zák. č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného 
zdraví, ve znění pozdějších předpisů (ev. v platném znění)  v řízení podle § 3 odst. 4 zák. č. 258/2000 
Sb., o ochraně veřejného zdraví ve znění pozdějších předpisů, rozhodla takto: 

 
Provozovateli vodovodu pro veřejnou potřebu Ústí, Obci Ústí, Ústí 88, 588 42 Větrný Jeníkov, IČO: 

286796, se na dobu od 25.5.2016 do 25.6.2016 

 

povoluje 

 

užití vody dodávané do vodovodu pro veřejnou  potřebu Ústí, která nesplňuje nejvyšší mezní hodnoty 

ukazatelů vody pitné v ukazateli  Acetochlor ESA jako vody pitné, neboť v provedeném řízení bylo v 

souladu s ustanovením § 3, odst. 4, zák. č. 258/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, prokázáno, že 

zásobování pitnou vodou nelze zajistit jinak, a že vydaným povolením nebude ohroženo veřejné 

zdraví. 

 

Dle § 3, odst. 6, zák. č. 258/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů se stanovuje maximální hodnota 

ukazatele 1,0 µg/l a zároveň se stanovuje doba pro odstranění závady do 25.6.2016. 

 

 

Odůvodnění: 
 

Dne 24.5.2016 byla Krajské hygienické stanici kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě doručena žádost 

Obce Ústí, Ústí 88, 588 42 Větrný Jeníkov,  IČO: 286796, provozovatele vodovodu pro veřejnou 

potřebu Ústí, o povolení časově omezeného užití vody, která nesplňuje nejvyšší mezní hodnoty 

ukazatele vody pitné v ukazateli Acetochlor ESA, ve vodovodu pro veřejnou potřebu Ústí, který 

zásobuje 200 obyvatel.  

    

Důvodem žádosti provozovatele je nemožnost provozovatele okamžitě reagovat na situaci 

s nadlimitním obsahem Acetochloru ESA a nemožnost zajistit vodu tak, aby koncentrace 

metabolitu pesticidní látky splňovala nejvyšší meznou hodnotu. Vodu nelze zajistit jiným 

způsobem.  

 

Orgán ochrany veřejného zdraví posoudil, zda náležitosti návrhu jsou v souladu s požadavky§ 3 odst. 

5 vyhlášky č. 252/2004 Sb., zejména návrh doby trvání, posouzení zdravotních rizik, návrh 

nápravných opatření.  

 

KHS KV při svém rozhodování vycházela z dříve předložených zdravotních rizik, která zpracoval 

MUDr. Bohumil Havel, držitel o osvědčení o autorizaci k hodnocení zdravotních rizik expozice 

chemickým látkám v prostředí vydaného státním zdravotním ústavem Praha pod č. 008/04. Dle těchto 

hodnocení hodnota průměrné denní dávky do 1,0µg/l nepředstavuje riziko toxických účinků pro 
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zásobené obyvatele včetně nejcitlivějších skupin obyvatelů. Dle hodnocení US EPA Acetochlor ESA 

vykazuje nižší toxicitu než mateřská látka.  

 

Vzhledem k tomu, že provozovatel předložil žádost s náležitostmi dle odst. 5 § 3 zákona č. 258/200Sb. 

pro předmětný vodovod bylo rozhodnuto, tak jak je uvedeno ve výroku.  
 

 

                                                                    Poučení: 

 
Dle ustanovení § 81 a § 83 zák. č. 500/2004 Sb., o správním řízení v platném znění lze proti tomuto 

rozhodnutí  podat odvolání do 15ti dnů od dne jeho doručení k Ministerstvu zdravotnictví ČR podáním 

účiněným u KHS kraje Vysočina se sdídlem v Jihlavě. 

              
 
 
 

                                                                               OTISK ÚŘEDNÍHO RAZÍTKA 

 

 

 

 

                            Ing. Karel Smejkal 

          vedoucí oddělení hygieny obecné a komunální v Jihlavě 

 

 

 

 

Účastník řízení: Obec Ústí, Ústí 88, 588 42 Větrný Jeníkov,  IČO: 286796 

 

Na vědomí: KHS KV - OP 
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