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Vyjádření KHS Jč kraje se sídlem v Českých Budějovicích k informaci o provedených nápravných
opatřeních k odstranění závady pitné vody ve vodovodu Velká Turná.
Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích (dále jen „KHS Jč kraje“)
vydala dne 4.1.2013, pod č.j.: KHSJC 00200/2013/HOK.ST-PT, Sp. značka: S-KHSJC 24338/2012
rozhodnutí o používání nejakostní pitné vody z vodovodu Velká Turná. Rozhodnutí o používání nejakostní
pitné vody z vodovodu Velká Turná bylo vydané na základě opakovaného překračování nejvyšší mezní
hodnoty v ukazateli dusičnany.
Dne 18.3.2013 obdržela KHS Jč. kraje sdělení o provedených nápravných opatřeních k odstranění závady
pitné vody ve vodovodu Velká Turná. Součástí sdělení jsou doklady o předání díla (oprava technologie
úpravny vody) a provedené rozbory pitné vody ve vodovodu Velká Turná.
Firma - Vodárenské technologie s.r.o., se sídlem Chrášťany 140, 252 19 Rudná u Prahy provedla opravu
havarijního stavu úpravny vody, která se nachází na k.ú. Osek. Bylo zjištěno, že je prasklé PVC výtlačné
potrubí na vodojem a dále nefunkční náplň – ionex-anex pro odstranění dusičnanů. Na základě zjištěného
stavu byla provedena výměna výtlačného potrubí na vodojem v materiálovém provedení nerez a vyměnila se
anexová filtrační náplň. Po zprovoznění a seřízení zařízení byly prováděny odběry pitné vody zaměřené na
ukazatel dusičnany v požadovaném množství stanoveném v rozhodnutí o používání nejakostní pitné vody
z vodovodu Velká Turná ze dne 4.1.2013. Z doložených rozborů vyplývá, že hodnota dusičnanů po přijatých
opatřeních se pohybovala v rozmezí 33 – 49 mg/l.
KHS Jč. kraje bere na vědomí skutečnost, že provozovatel doložil provedení nápravných opatření včetně
vyhovujících rozborů pitné vody. Z výše uvedeného vyplývá, že kvalita pitné vody v ukazateli dusičnany je
v souladu s vyhláškou č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a
četnost a rozsah kontroly pitné vody.
KHS Jč. kraje upozorňuje, že i nadále provozovatel vodovodu je povinnen provádět taková opatření, která
zajistí splnění hygienického limitu v daném ukazateli, aby nedocházelo k porušování zákona
č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších
předpisů a vyhlášky č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a
četnost a rozsah kontroly pitné vody.
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