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KRAJSKÁ HYGIENiCKÁ STANICE
KARLOVARSKÉHO KRAJE SE SíDLEM V KARLOVÝCH VARECH

V Chebu 01.08.2019
Č.j: KHSKV 08825/2019/HOK
Sp.značka: S-KHSKV 08240/2019

OPATŘENí
Zrušení

OBECNÉ
zákazu

POVAHY
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. 4
zákona, postupem podle § 171 až 174 zákona Č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen "správní řád"), takto:
S účinností od 01.08.2019 se
zrušuje
zákaz používání povrchové vody Jesenice - u ATC Václav, obec Cheb ke koupání
osob, stanovený Krajskou hygienickou stanicí Karlovarského kraje se sídlem
v Karlových Varech opatřením č.j. KHSKV 08240/2019/HOK ze dne 18.07.2019.

Odůvodnění
Na základě provedené laboratorní kontroly povrchové vody z předmětného koupaliště
provedené dne 29.07.2019 bylo zjištěno, že posuzovaný vzorek povrchové vody ke koupání
Jesenice - u ATC Václav, obec Cheb ve vyšetřovaných ukazatelích již vyhovuje 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, ve znění pozdějších předpisů.
Dle § 82 a odst. 1 písm. c) zákona krajská hygienická stanice jako orgán ochrany veřejného
zdraví 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. Podle § 94a, odst. 4 zákona, pokud pominuly důvody pro vydání opatření
obecné povahy, orgán ochrany veřejného zdraví je bezodkladně zruší.

Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje se sidlem v Karlových Varech
adresa: Závodní 94, 36021 Karlovy Vary, tel: 355328311, e-mail:sekretariat@khskv.cz, ID: t3jai32

Při vydání tohoto opatření vycházel orgán ochrany veřejného zdraví z vyhodnocení výsledků
laboratorní kontroly povrchové vody z předmětného koupaliště. Protože voda ke koupání
vyhovuje hygienickým požadavkům na jakost, bylo vydáno toto opatření a zákaz používání
povrchové vody ke koupání byl zrušen.
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.
Ve lhůtě do 15 dnů ode dne nabytí jeho účinnosti může kdokoli, jehož práva, povinnosti,
nebo zájmy mohou být tímto opatřením dotčeny, uplatnit písemné připomínky u orgánu
ochrany veřejného zdraví, který opatření vYda:l":.;,·;Zr:;·;·c··_-·"
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Ing. Edita Novotná
ředitelka odboru hygieny obecné a komunální

Den vyvěšení: 01.08.2019

Veřejné projednání opatření obecné povahy se koná dne 07.08.2019 ve 13.00 hod.
v místnosti Č. 219, I. poschodí, na územním pracovišti Krajské hygienické stanice
Karlovarského kraje, Hradební 16, Cheb.

Doručuje se:
Ministerstvo zdravotnictví, paní Ratajová - OS
Město Cheb, kancelář starosty - OS
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