
"KRAJSKÁ HYGIENiCKÁ STANICE
KARLOVARSKÉHO KRAJE SE SíDLEM V KARLOVÝCH VARECH

V Karlových Varech 27.07.2017

Č.j KHSKV 8469/2017/HOK

Sp.značka S-KHSKV 8469/2017

OPATŘENíOBECNÉPOVAHY

Zákaz koupání

Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje se sídlem v Karlových Varech jako správní
orgán příslušný podle § 82 odst.2 písm. a) zákona Č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného
zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
"zákon"), rozhodla v souladu s ustanovením § 82a odst. 1 písmeno c) a § 94a odst. 1
zákona, postupem podle ust. § 171 až 174 zákona Č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen "správní řád"), takto:

S účinností od 27.7.2017 se zakazuje používání povrchové vody v koupací oblasti
Velký rybník, obec Hroznětín, okres Karlovy Vary ke koupání osob.

Tento zákaz platí do odvolání a v případě, že nebude odvolán, do konce koupací
sezóny.

Odůvodnění:

Na základě provedené laboratorní kontroly povrchové vody z předmětného koupaliště,
provedené dne 24.7.2017, bylo zjištěno, že posuzovaný vzorek povrchové vody ke koupání
Velký rybník ve vyšetřovaných ukazatelích nevyhovuje hygienickým požadavkům na jakost
vody vhodné ke koupání ve volné přírodě dle § 82a odst. 5 zákona ve vztahu k § 10, příloze
4 a 6 vyhlášky Ministerstva zdravotnictví Č. 238/2011 Sb., o stanovení hygienických
požadavků na koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích
ploch. Byl zjištěn hojný výskyt vodního květu sinic (III. stupeň) a zároveň byl překročen III.
stupeň v ukazateli chlorofyl-a (219 IJg/l)a ukazatel průhlednost

Dle §82a odst. 1, písm. c) zákona krajská hygienická stanice vydá opatření obecné povahy,
kterým stanoví dočasný nebo trvalý zákaz používání vody ke koupání, pokud se dozví o
neočekávané situaci nebo je-Ii voda ke koupání znečištěna.

Při vydání tohoto opatření vycházel orgán ochrany veřejného zdraví z vyhodnocení
zdravotn.ích rizik. Sinice obsahují látky škodlivé lidskému zdraví (alergeny, toxiny). Riziko
onemocnění se zvyšuje s délkou pobytu ve vodě či opakovaným koupáním - přechází od
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lehké akutní otravy, projevující se střevními a žaludečními potížemi, přes bolesti hlavy, až k
vážnějším jaterním problémům. Při náhodném polknutí vodního květu může dojít i
k vážnému poškození zdraví.

Výše uvedené laboratorní zjištění a provedené vyhodnocení rizik vedlo správní orgán
k závěru, že voda ke koupání v předmětném přírodním koupališti je znečištěna, a to
v takovém stupni, že bylo nutno přikročit k vydání tohoto opatření.

Poučení:

Proti tomuto opatření obecné povahy nelze podat podle § 173 odst. 2 správního řádu
opravný prostředek.

Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti před jeho projednáním dnem vyvěšení na
úřední desce v sídle Krajské hygienické stanice Karlovarského kraje se sídlem v Karlových
Varech.

v z. Ing. Edita Novotná

MUDr. Kateřina Jáglová
ředitelka odboru hygieny obecné a komunální

Den vyvěšení: 27.7.2017

Veřejné projednání opatření obecné povahy se koná dne 1.8.2017 ve 13.00 hod.
v místnosti č. 215, II. poschodí, v sídle Krajské hygienické stanice Karlovarského kraje.

Doručuje se:
Obec Hroznětín, kancelář starosty - OS
Ministerstvo zdravotnictví, paní Ratajová - OS
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