
KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE
zrÍnsxÉHo KRAJE SE sÍnrEu vE zrÍNĚ

Cj.: KHSZL 0188'712016
S p i sová mačka.. S -KH SZL/O 0 1 5 7 l 20 1 6 l 2 . 6 l HoKl ZL ft1oR-04

Ye ZIině, dne,7 .3.2016

Vyřizuje:
Mgr. Jeanette Horčicová, tel: 577006717,. e-mail.. jeanette'horcicova6),kltszlin'cz

opravněná úřední osoba

V další korespondenci s námi užívejte výše uvedené čj'

Doooručeně do vIastních rukou

MoRAvsKÁ VoDÁRENSILi, a.s.

IČ: 61859575
Tovární 4l.
7'79 00 Olomouc

Ro ZIJDDNUTÍ
Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlinějako příslušný orgán ochrany veřejného

zdrávÍ poáře 5 82 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb.' o ochraně veřejného zďraví a o změně některých

souvise;ícíchzákonů,vezněnípozdějšíchpředpisů.vespojenís$82odst.2písm. a)ÍéhoŽzákona,na

základě žádosti právnické osoby MoRAVSI.A VODÁRENSKÁ, a's.' lČ: 61859575, se sídlem

Tovární 41,779 00 olonrouc, o určení mírnějšího hygienického lirnitu r1'braných ukazatelů pitné

vody zúpravny vody Tlumačov Skupinového vodovoduZIín, podané dne ó. 1,2016 a doplněné dne

28.1,2016,vÍízení vedeném podie $ 3aodst. 1 shora citovaného zákonavydávátoto

rozhodnutí:

Právnické osobě MoRAVsxÁ vooÁRENSKÁ, a.s.,IČ: 61859575, se sídlem Tovární 4t,779 00

Olomouc

se jako osobě povinné podle $ 3 odst. 2 zákona č.25812000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně

některých souvisejícíc| zákónú, ve znění pozdějších předpisů, provczující vodovod pro veřejnou

potřebu Skupinový vodovod Zlín . úpravna vody Tlumačov, sloužící k zásobování loka]it západní

polovina měita Zlína, Z|in - Kudlov' otrokovice, Napajedla, Tlumačov, Machová. Mysločovice,

Hostišová. Racková. Sazovice' Tečovice' Lhotka, ChIum, Ž|utava, Halenkovice, Spytihněv,

Pohořelice, oldřichovice, Karlovice, Komárov, Lhota u Malenovic, Salaš' Bohuslavice u Zlina,
Březnice a Jaroslavice pitnou vodou (dále jen ,,provozovate1..)

pro ukazatete jakosti pitné vody acetochlor ESA a acetochlor oA (relevantní metabolity pesticidní

látky acetochlor) a pesticidní látky celkem ve vodě distribuované z tohoto vodovodu

Krajská hygienická stanice Zlírrského kraje se sídlenr ve Zlíně
Havlíčkovo nábřeŽi 600,760 01 Zlín
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C j.: KHSZL 0188712016, str.2

určuje mírnější hygienický limit,

neŽ stanoví vyhláška č.25212004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou
vodu ' a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění pozdějších předpisů, nebot' Lylo
v předmětném řízení prokázáno, že používání vody k pitným úče|ům po stanovenou dobu
nepovede k ohrožení |idského zdrayí a že zásobování vodou není možné zabezpečit jiným
přiměřeným způsobem.

V souiadu s ustalrovením { 3a odst. 7 zákona č. 25812000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně
některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů' orgán ochrany veřejného zdraví
stanovuje:

r) maximá|ní povo|enou hodnotu

a) pro ukazatel relevantní metabolit pesticidu Acetochlor ESA (dá|e jen ,,ESA..) 0,5 qg/l
b) pro ukazatel relevantní metabolit pesticidu Acetochlor oA (dále jen,,oA..) 0,5 qgil
c) pro ukazatel pesticidní látky celkem 1'5 qg/l

2) dobu, na kterou se určuje mírnější hygienický limit ukazatelů acetochlor ESA, acetochlor oA
(lelevantní nretabolit pesticidní látky acetochlor) a pesticidní látky celkem;
do 1. března 2019 včetně.

3) zeměpisnou ob|ast, které se toto rozhodnutí týká:
západní polovina města Zlína, ZIín - Kudlov, otrokovice, Napajedla, Tlumačov, Machová,
Mysločovice, Hostišová, Racková, Sazovice. Tečovice, Lhotka. Chltrm, Ž]utava, Halenkovice.
Spytihněv, Pohořelice, oldr'ichovice, Karlovice, Kotnárov, Lhota u Malenovic' Salaš, Bohuslavice
lZ|ína, Březnice a Jaroslavice" nacházeiící se v okrese ZIínve Zlínském kaji.

V zásobovatté oblasti se nacházejí také podniky v oboru lyroby a oběhu potravin.

množství dodávané vody za den:
prťrrněrné mnoŽství 12 000 nl./den

rozsah zasaženého obyvate|stva :

cca z18 800 zásobovaných obyvatel vÝše uvedených lokalit

V souladu s $ 99 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých
souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, je toto rozhodnutí vázáno na plnění těchto
podmínek:

Provozoyatel zajistí, že v pitné vodě dodávané do výše uvedených zásobovaných lokalit
mnoŽství relevantního metabolitu pesticidu OA a množství relevantního metabolitu pesticidu
ESA nepřekročí v kterékoliv době a v místě spotřeby nejvyšší mezní hodnotu 0,5 qg/l. Tato
hodnota je stanovena pro oba uvedené relevantní metabolity pesticidu jako maximální. Při
výskytu uvedených relevantních metabo|itů pesticidu nelrude současně překročena hodnota
1'5 qg/l v ukazateli s nejvyšší mezní hodnotou pesticidní látky ce|kem.
V případě' že Lrude hygienický |imit předmětných re|evantních metabolitů pesticidu
dodržen, zůstává v p|atnosti hygienický limit ukazatele pesticidní látky stanovený vyhláškou
Ministerstva zdravotnictví ČR č. 25212004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na
pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění pozdějších předpisů, tj.
0,5qg/I.

Krajská hygienická stanice Zlírrskélro kraje se sídlern ve Zlíně
Havlíčkovo nábÍeŽí 600 

' 7 60 01 Z|ín
Te|.:577210266, ťax:577006746, e-mail: khs@khszlirr' cz, podate|na@)khszlin.cz, ID: xwsai7r
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Laboratorní kontrola jakosti pitné vody ve vodovodní síti bude prováděna v rozsahu a

četnosti podle vyhlášky Ministerstva zdravotnictví Čn l 252/2004 Sb., kterou se stanoví
hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody' ve

znění pozdějších předpisů. Laboratorní kontrola množství relevantních metabolitů pesticidů
ESA a oA a pesticidní látky celkem bude prováděna se zvýšenou četností, a to minimálně lx
měsíčně v upravené vodě na výtoku z úpravny vody Tlumačov. Výsledky analýzy vody
budou předávány do elektronického informačniho systému Ministerstva zdravotnictví CR
..Pitná voda...
Provozovatel je povinen v místě obvyklým způsobem informovat odběratelé pitné vody
v zásobovaných oblastech o zvýšeném obsahu acetochloru ESA a acetochloru oA v pitné
vodě, se závěrem Zna|eckého posudku ,,Skupinový vodovod Z|ín -IJY Tlumačov řIodnocení
zdravotních rizik relevantních metabolitů acetochlor ESA a acetochlor oA z pitné vody..o

vyhotoveného MUDr. Bohumilem Havlem v listopadu 2015, z něhož plyne, že nadlimitní
obsah acetochloru ESA a acetochloru oA v dodávané pitné vodě nepředstavuje riziko
nepříznivých zdravotních účinků pro zásobované obyvatele včetně nejcitlivějších skupin
populace. Výsledek hodnocení rizika přitom skýtá více než dostatečnou rezervu na straně

Lezpečnosti pro případnou přítomnost dalších neanalyzovaných metabolitů acetochloru,

případně sto[ového množství této mateřské látky, jakož i o podmínkách tohoto povolení.

Provozovatel během platnosti tohoto povo|ení bude činit opatření vedoucí ke snížení

nadlimitního obsahu relevantních metabolitů pesticidů ESA a oA.
V ročních intervalech bude zpracována a nejpozději vždy do 15. března následujícího

kalendářního roku bude předložena Krajské hygienické stanici Zlínského kraje se sídlem ve

Zlíně písemná zpráva o výsledcích monitoringu jakosti vody z řešeného vodovodu pro

veřejnou potřebu za uplynulé roční období, včetně inťormace o provedených nápravných a

jiných opatřeních.
Provozovatel je povinen bez zbytečného odkladu informovat Krajskou hygienickou stanici

Zlínského kraje se sídlem ve Z|íně o všech skutečnostech, které by ve svém důsledku mohly

vést ke zhoršení kvality pitné vody a k následnému ohrožené zdraví odběratelů. V případě
zjištění závad provede okamžitě opatření k jejich odstranění.

odůvodnění;

Dne 6. 1.2016 obdržela Krajská hygienická stanice Zlínského kraje. se sídlern ve ZlÍně písemnou

Žádost, kterou právnická osoba MoRAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s., IČ: 61859575 se sídlem Tovární
41,7,7g 00 olomouc, poŽáda\a v souladu s $ 3a odst. l zákona č.25812000 Sb.' ve znění pozdějších
předpisů, o určení mírnějšího hygienického limitu pitné vody, která nesplňuje nejvyšší mezní hodnotu

relevantních metabolitů pesticidu Acetochlor (ESA) a Acetochlor (oA) a ukazatel s nejr,yšší mezní

hodnotou pesticidní látky celkem v pitné Vodě, Stanovené v příloze č' l vyhlášky Ministerstva
zdravotnictví CR č. 25212004 Sb., ve znění pozdějších předpisů'

Důvodem určení mímějšího hygienického limitu pro maximální hodnotu aŽ 0,5 qg/l pro relevantní

metabolity pesticidu ESA a oÁá maximální hodnotu až|'.5 uýI pro ukazatel pesticidní látky celkem

jsou předioiené ýsledky ana\ýzpitné vody z předmětného vodovodu pro veřejnou potřebu, které b'vly

p'o,'ód.ny v obdóbi od tz' 1. 2015 do 19. l0. 20i5, kteréjsou nedílnou součástí Znaleckého posudku

vypracovaného MUDr. Bohurnilem Havlem, soudním znalcem v oboru zdravotnictví, odvětví hygiena

se specializací hygiena Životního prostředí; hodnocení zdravotních riztk a Držiteiern osvědčení o
autorizaci k hodnocení zdravotních rizik expozice chemickým látkám v prostředí vydaného Státnírn

zdravotním ústavem Praha pod č. 008/04.

Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně
Havlíčkovo nábřeŽí 600,760 01 Z|in

Te|.:577210266,Íax:577006746, e-mail khs@khszlin.cz, podatelna@khszlin.cz, ID: xwsai7r
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Hodnotv ESA se za q'še uvedené období totiž pohybovaly v rozmezí < 0,025 až O,24 ug/l, hodnotyoA se pohybovaly v roznlezí < 0,025 - 0,055 ug/í a hojnoty ukazatele pesticidní látky celkern sepolrybovaly v rozmezí O až 0,26 ugl|,

í:1"'"1.:.ŤF posudku, kt;{-li]-yvnracován na zák|adě zakázky právnické osoby MoRAVSKÁVODARENSKA' a.s., IČ: 61859575 se sídlem Tovární 11,,/]g 00 olomor.rc, v listopadu 2015, jezře.imé, že lrodnocení zd.ravotlríclr rizik bylo provedeno pro natllinritní výskyt relevantních metabolitůpesticidu acetochlor ESA a acetochlor oA v pítné vodě dodávanď ,ip,u,,y uoay rlumaoovSkupinového vodovodu Z\ínve vztahu k jejich nairŽené maximální koncentraci v pitné vodě tzn. 0,5wr.

Ze závěru výše uvedeného Znaleckého posudku vyplývá, že nadlimitní obsah acetochloru ESA aacetochloru oA v pitné. v.odě nepředstavuje riziko nepřízniv.vch zdravotních účinků pro zásobovanéobyvatele' včetně nejcitlivějších skupin populace. Dále je v závětu tohoto znaleckého posudku
konstatováno, Že výsledek hodnocenÍ rizika přitom skýtá více neŽ dostatečnou rezervu na Straněbezpečnosti pro případnou přítomnost dalších neanalýovaných metabolitů acetochloru' případně
stopového mnoŽství této mateřské látky.

Co se týká kontrolyjakosti vody, provozovatel navrhl. Že bude prováděnave vodovodní síti vrozsahu
a četnosti podle vyhlášky Ministerstva zdravotnictví ČR č,25212004 Sb., kterou se stanoví hygienické
poŽadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsalr kontroly pitné vody, ve znění po,oc;si.t'
pr'edpisťr. Laboratorní kontrola množství relevantních metabolitů pesticidů ESA a oA a pesticidní
iátky celkem bude prováděna se zvýšenou četností, a to minimálně lx měsíčně v upravené vodě navýtoku z úpravny vody Tlurnačov'

Po dobu platnosti tohoto rozhodnutí budou instalovátry v Úrpravně vody Tlurnačov nové stupně úprarypitné vody' kterýrni bude ozonizace doplněn á o 2. štup.n filtrace na aktivnírn uhlí, které by mělyzajistit odstranění pesticidních látek ijejich metabolitů zpitné vody. Dle sdělení provozovatele jiŽ
proběhly provozní zkoušky na mobilním filtru s náplní aktivního uhlí. které potvrdily vlroclnost
nar'rŽené technologie" V plánu jsou také obdobné provozní zkoušky při použití ozonu a následně
v kombinaci ozon a aktivní uhlí. Na zák|adě uvedených zkoušek'dojbe ke zpřesnění odhadupotl:ebných výkonových paranretrů nových technologických ..it..i a preapotládaných
investic. Předpokládarrý ternrín zahájeri rekonstrukce úpravni, vodyje rok 2018.

Dle sděIení provozovatele nelze zásobování pitrrou vodou z upravny vody Tlumačov trvale nahraditjinýrn zdrojenr v plnénl rozsahu. Možnáje pouze dočasná a částečrlá náhrada vodou z úpravny vodvKlečůvka, kdy je moŽno v omezené míře v rámci současného techni.teno 'ilá*"i distribučníSoustavy, čer.pat vodu i do některých částí zásobovaných zupravny vody Tlumáčov. Bylo by všaknutno i pro toto částečné nahrazení provést úprav;'- v disiribučniSoustavě.

Po posotzerrí výše uvedené Žádosti orgán ochrany veřejnélro zdrayí shledal, že by|y naplněny
poŽadavky stanovené v $ 3a odst' l zákona č. 258l20a0 SĚ., o ochraně veřejného zdriví a o z'měně
některých souvisejících zákonů. ve znění pozdějších předpisů' a proto určil mírnější hygienický limit
pro relevantní nretabolity pesticidu ESA a oA a pro ukazatel pesticiclní iatty ietteň neŽ stanor,í
vyhláška Ministerstva zdravotnictví ČR č. 25212004 Sb.. ve znění pozdějŠích piedpisů' do l ,3' 2019
včetně. PouŽívání pitné vody takové jakosti po stanovenou dobu nepovede totiz tr ohroŽení lidského
zdraví, navíc pitnou vodu není možné zabezpečit jiný'm přirněřeným způsobem.

Podmínky. na které je toto rozhodnutí vázáno.jsou stanoveny k zajištění ochrany vel"ejného zdraví vesmyslu zákona č. 258/2000 Sb'. o ochraně veře'jného zdraví a o zrnině některýclrsouvisejících zákonů
ve znětrí pozdějšíclr předpisů.

Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sidlern ve Zlíně
Havlíčkovo nábřeŽí 600, 760 0| Zlirt

Te|.:5772Ia266, fax:5770a6746, e-mai|: l<hs@kliszlírr' cz' podate|na@klrszlin.cz. ID: xwsai7r
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Pro pořádek Se poznamenává,že povolení podle $ 3 odst. 4 zákonač.2581200 Sb., ve znění pozdějších
předpisů, nebylo rnožné vydat' nebot'nebylo moŽné učinit taková nápravná opatření dostačující k
odstranění závady z důvodů nedodržení hygienického limitr-r předmětných ukazatelů delšího než 30
dnů.

Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Z|íně současně upozorňuje na povinnost
podle $ 3a odst. 8 zákona č. 25812000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně někteých
souvisejících zákoni ve zr.rění pozdějších předpisů, podle které je provozovatel neprodleně a v
přiměřeném rozsahu informovat o povolení podle $ 3a odst. 1 qýše zmíněného zákona a dále o jeho
podmínkách odběratele a další osoby v obdobném postavení, kterých se toto opatření (rozhodnutí)
týká.

Poučení o odvolání:

Protí tomuto roáodnutí je moŽno podat odvolání ve lhůtě do 15{i dnů ode dne jeho doručení
k Ministerstvu zdravotnictví CR v Praze 1$ 81 odst. 1, $ 83 odst. l zákonač.500l2OO4 Sb.' správní řád
ve znění pozdějších předpisů).

Lhůta pro podání odvolání začíná běŽet ode dne následujícího po doručení tohoto rozhodnutí ($ 40
odst. 1 písm. a) zákona č. 50012004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů).

odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí. jednotliý qýrok nebo jeho vecllejší ustanovení.
odvoláníjen proti odůvodnění rozhodnutíje nepřípustné ($ 82 odst. 1 zákonač. 500/2004 Sb., správní
řád, ve znění pozďějších předpisů).

odvolání se podává u správního orgánu, který napadené rozhodnutí r,ydal, tj. u Krajské hygienické
stanice Zlínského kraje se sídlem veZIíně ($ 86 odst. 1zákonač.5o0l2a04 Sb., správní řád. ve znění
pozdějších předpisů).

Ing. Eva Javoříková
ředitelka odboru hygieny obecné a komurrální

otisk úředního razítka

Počet listů: 3

Rozdělovník:
1x adresát (doručení do datové schránky)
lx KHS ZK - odbor HOK
1x KHS ZK - sekce OPVZ
lx KHS ZK - správní odbor

Na vědomí:
lx Ministerstvo zdravotnictví ČR, Palackého náměstí 4,128 0l Praha 2
lx Minísterstvo zemědělství CR, TěŠnov 6511,7,l10 00 Praha 1, Ing' Jiří Duda - ředitel odboru

vodovodů akanalizací

Krajská hygierrická stanice Zlínského kraie se sídlem ve Z|íně
Havlíčkovo ttábÍeŽí 600,760 01 Z|ín

Tel;577210266, fax:577006746, e-mail: khs@khszlin. cz, podatelna@khszlin.cz, ID: xwsaiTr


