KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE

JIHOČESKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH
adresa: Na Sadech 25, 370 71 České Budějovice, tel.: 420 387 712 111, fax: +420 387 712 349, 158

e-mail: khscb@khscb.cz, ID: agzai3c
Váš dopis značky:
Ze dne:
Naše č. j.: KHSJC 27748/2014/HOK.CBCK
Spisová značka: S-KHSJC 26351/2014

Vodovod Drslavice.
Drslavice 25
384 21 Husinec

Vyřizuje: Ing. Kolářová
Tel. číslo: +420 387 712 139
Datum: 16.10.2014

Vyjádření KHS Jč kraje se sídlem v Českých Budějovicích k informaci o provedených nápravných
opatřeních k odstranění závady pitné vody ve vodovodu Drslavice – Kratušín - Zábrdí.
Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích (dále jen KHS Jč
kraje) obdržela dne 15.10.2014 Vaše sdělení o provedených nápravných opatřeních k odstranění
závady pitné vody ve vodovodu Drslavice – Kratušín - Zábrdí.
Provozovatel uvedl, že mikrobiologická závada byla způsobena poruchou dávkovacího zařízení
na dezinfekci vody. Bylo zajištěno manuální nachlorování vody ve vodojemech a následně
provedeno důkladné odkalení vodovodu. Pro odběratele byl zajištěn náhradní zdroj pitné vody –
balená voda.
Provozovatel objednal u Zdravotního ústavu se sídlem v Ústí nad Labem, zkušební laboratoř Plzeň
odběr kontrolního vzorku pitné vody. Vzorek byl odebrán na odběrovém místě Zábrdí čp. 19
a proveden mikrobiologický rozbor. Jeho výsledek byl 13.10.2014 zaslán do informačního
systému Pitná voda (IS PiVo).
V uvedené věci KHS Jč kraje sděluje, že vzhledem k tomu, že provozovatel doložil rozbor vody,
který vyhověl ve všech stanovených ukazatelích limitům vyhlášky č. 252/2004 Sb., kterou se
stanoví požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody a tím doložil
odstranění závady dle § 84, odst. 1, písm. e) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví
a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, lze používat vodu
ve vodovodu Drslavice – Kratušín - Zábrdí jako vodu pitnou.
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