
ZPRÁVA O ČINNOSTI ODBORU HYGIENY OBECNÉ A 
KOMUNÁLNÍ VE 3. ČTVRTLETÍ 2016  

Za dané období pracovnice odboru HOK v Karlovarském kraji  

POSOUDILY V RÁMCI PREVENTIVNÍHO DOZORU žádosti o stanoviska a vyjádření a VYDALY: 
 
 

 Souhlas Nesouhlas 

 

vyjádření v rámci posuzování vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví 

(EIA) 

12x 

 

 

závazná stanoviska k dokumentacím a projektům v rámci územních 

a stavebních řízení a následným kolaudacím 

 

317x 

z toho 87x se 

posouzení týkalo 

umístění stavby 

rodinného, příp. 

bytového domu 

3x 

rozhodnutí (povinnosti osob při kontrole pitné vody, podmínky 

dodávky pitné vody, provozování přírodního a umělého koupaliště 

a sauny, podmínky provozování činností epidemiologicky závažných, 

ubytovací služby) 

65x 

 

vyjádření v oblasti pohřebnictví 4x 
 

ostatní stanoviska a sdělení orgánu ochrany veřejného zdraví jako 

dotčeného správního úřadu 
134x 

 

 
Vráceno k doplnění či přepracování bylo 8 podání, nesouhlas s předloženými podklady vysloven ve 3 
případech. Žádné ze stanovisek nebylo žadatelem napadeno. 

ŘEŠILY PODNĚTY OBČANŮ: 
Celkem bylo řešeno 16 podnětů a oznámení, z toho 6 podnětů bylo vyhodnoceno jako oprávněných.  
 
V souvislosti s obtěžováním hlukem bylo vyřizováno 9 podání a v této souvislosti provedeno 6 kontrol/ 
šetření na místě. Na základě kontrolních zjištění bylo rozhodnuto o měření hluku v chráněných prostorech. 
Realizováno bylo ve 3 případech (zdroje hluku: 1x silniční doprava, 1x výduch odsávání od stacionárního 
zdroje v objektu, 1x ventilátor odvětrání provozovny). 
 
Předmětem dalších podnětů byla špatná kvalita pitné vody, znečištění životního prostředí, pachy 
(zemědělská činnost, skladování ovoce a zeleniny, skládka odpadu ze staveniště, průsak odpadní vody v BD), 
nedostatečný úklid v provozovně služeb. V převaze byly řešeny ve spolupráci s jinými správními orgány 
(úřady obcí, stavební úřad), event. pro věcnou nepříslušnost postoupeny (s vyrozuměním stěžovatele) jim 
k vyřízení (odbor životního prostředí, stavební úřad, místně příslušný obecní úřad), případně byl stěžovatel 
odkázán na možnost postupu cestou soukromoprávní ochrany dle Občanského zákoníku. 



 

PROVÁDĚLY KONZULTACE: 
V souvislosti s odborným posouzením předložených žádostí bylo provedeno 85 šetření na místě 
a poskytnuto 143 konzultací. 
 

PROVEDLY V RÁMCI STÁTNÍHO ZDRAVOTNÍHO DOZORU: 
 celkem 336 kontrol (vedle plánovaných kontrol na rok 2016, byly provedeny kontroly 

v návaznosti na obměnu provozovatelů, přemístění provozoven a v důsledku podaných 
podnětů a oznámení), 

 64 kontrol*, včetně odběru a kontrolního vyšetření vzorků pitné vody, 

 18 kontrol** spojených s odběrem vzorků vod přírodních koupališť, 

 54 kontrol umělých koupališť, včetně 9 léčebných bazénů (rehabilitační, koupelové, vířivky) 
v nestátních zdravotnických zařízeních lázeňských domů, hotelů a sanatorií a bazénů 
ve školských zařízeních, 

 22 kontrol saun,  

 21 kontrol ubytovacích služeb (kempy, ubytovny a hotely),  

 29 kontrol v kadeřnictví a holičství,  

 47 kontrol v provozovnách manikúry, modeláže nehtů a pedikúry,  

 32 kontrol v kosmetikách,  

 36 kontrol v provozovnách masáží,  

 5 kontrol v tetovacích a obdobných provozovnách,   

 5 kontrol v soláriích. 
 
* Aktuální stav jakosti pitné vody dodávané vodovodními řady a výsledky kontrolních odběrů vzorků vod 
byly pravidelně ověřovány v Informačním systému PiVo (pitná voda) – vedeném v resortním zdravotnickém 
registru MZ ČR.  
 
** V kraji jsou evidovány 4 přírodní koupaliště s provozovatelem (Rolava K. Vary, Michal Sokolov, Jesenice-
Dřenice, Lido – Hamrníky u Mariánských Lázní) a 5 hojně navštěvovaných koupacích oblastí bez 
provozovatele (Vodní nádrž Jesenice - u Autocampingu Rybářská bašta Cheb a Autokempu Václav, Vodní 
nádrž Skalka, Velký rybník a Vodní nádrž Tatrovice). Kontroly kvality koupací vody byly provedeny 2x za 
sezónu, resp. zde pokračovaly pravidelné kontroly včetně odběru vzorků vod ve 14-denních intervalech, 
v souladu s vyhlášeným monitorovacím kalendářem. Prověřena byla dále kvalita koupací vody u 6 koupališť 
místního významu.  
Pro významné pomnožení sinic, vysoký obsah chlorofylu-a a přítomnost vodního květu sinic byl s účinností 
od 03.08.2016 vysloven zákaz koupání ve VN Skalka - Podhoří, a to až do konce koupací sezóny. Rovněž 
ve Velkém rybníku byla špatná kvalita vody – pro výskyt sinic a zvýšený obsah chlorofylu-a nevhodná ke 
koupání. 
 
Žádné hrubší závady shledány nebyly, případné drobné nedostatky v provozní hygieně byly odstraněny po 
upozornění bezodkladně. 
 

ULOŽILY SANKCE:  v tomto období uloženy nebyly 



 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
Zpracovaly: 

MUDr. Kateřina Jáglová 
ředitelka odboru hygieny obecné a komunální  
 
Jana Háčková 
tisková mluvčí  
 


