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Zákaz používání vody, která nevyhovuje požadavkům na vodu pitnou 
 

R O Z H O D N U T Í 
 

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, jako místně a věcně příslušný správní 

úřad podle § 82 odst. 1 a 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 č. 258/2000 Sb.“), v řízení podle 

§ 84 odst. 1 písm. e), část textu před středníkem zákona č. 258/2000 Sb., rozhodla takto:  

 

 

Právnické osobě: Obec Slezské Pavlovice se sídlem Slezské Pavlovice č.p. 16, PSČ: 793 99, IČ: 00576093   

 

jako osobě povinné podle § 3 odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb., provozující vodovod pro veřejnou potřebu – 

veřejný vodovod Slezské Pavlovice  

 

s e    z a k a z u j e 

 
od doručení tohoto rozhodnutí používání vody z vodovodu pro veřejnou potřebu v obci Slezské Pavlovice jako 

vody pitné (pití, příprava pokrmů, mytí nádobí, osobní hygiena), a to do doby odstranění závady spočívající 

v nevyhovujících ukazatelích: koliformní bakterie (3 KTJ/100ml, 20 KTJ/100ml, 23 KTJ/100ml), počty kolonií 

při 220C (>300 KTJ/ml), počty kolonií při 360C (1000 KTJ/ml). 

 

Současně podle § 85 odst. 2 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

„zákon č. 500/2004 Sb.“), se případnému odvolání odnímá odkladný účinek, neboť odkladem výkonu 

rozhodnutí by mohlo dojít k ohrožení nebo poškození zdraví účastníka řízení nebo dalších osob. 

 

 

Odůvodnění: 

 

Při výkonu státního zdravotního dozoru Krajskou hygienickou stanicí Moravskoslezského kraje se sídlem v 

Ostravě  byl dne 13.6.2019 odebrán vzorek vody z veřejného vodovodu Slezské Pavlovice, místo odběru: 

Slezské Pavlovice č.p. 16 – OÚ - kuchyňka k laboratornímu vyšetření v kráceném rozsahu. Laboratorním 

vyšetřením bylo zjištěno, že voda nevyhovuje požadavkům na kvalitu vody pitné ve smyslu § 3 odst. 1 zákona 

č. 258/2000 Sb. a vyhlášky č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou vodu a teplou 

vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č. 252/2004 Sb.“), 

a to v ukazateli koliformní bakterie (3 KTJ/100ml). Dne 3.7. 2019 byly ze strany orgánu ochrany veřejného 

zdraví odebrány kontrolní vzorky vody z veřejného vodovodu Slezské Pavlovice, místo odběru: Slezské 

Pavlovice č.p. 16 – OÚ – kuchyňka a Slezské Pavlovice č.p. 95 prodejna Smíšené zboží. 
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Laboratorní vyšetření potvrdilo původní zjištění ze dne 13.6.2019. Laboratorním vyšetřením bylo zjištěno, že 

voda nevyhovuje požadavkům na kvalitu vody pitné ve smyslu § 3 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb. a vyhlášky č. 

252/2004 Sb. na odběrném místě : Slezské Pavlovice č.p. 16 – OÚ – kuchyňka v ukazateli koliformní bakterie 

(20 KTJ/100ml) a na odběrném místě Slezské Pavlovice č.p. 95 prodejna Smíšené zboží v ukazatelích 

koliformní bakterie (23 KTJ/100ml) počty kolonií při 220C (>300 KTJ/ml), počty kolonií při 360C (1000 

KTJ/ml). 

 

Vzhledem k opakovaným nevyhovujícím nálezům mikrobiologických ukazatelů (koliformní bakterie, počty 

kolonií při 220C, počty kolonií při 360C) ve vzorcích pitné vody dodávané vodovodem pro veřejnou potřebu – 

veřejný vodovod Slezské Pavlovice porušil provozovatel tohoto vodovodu povinnosti stanovené v § 3 odst. 2 

zákona č. 258/2000 Sb. 

 

Nedodržení kvality pitné vody v ukazatelích koliformní bakterie (3  KTJ/100ml, 20 KTJ/100ml, 23 KTJ/100ml), 

počty kolonií při 220C (>300 KTJ/ml), počty kolonií při 360C (1000 KTJ/ml) představuje riziko ohrožení zdraví 

skupiny osob – spotřebitelů vody vodovodu pro veřejnou potřebu v obci Slezské Pavlovice, a proto bylo nutné 

vydat s okamžitou platností zákaz používání vody jako pitné.  

 

Odkladem výkonu rozhodnutí může dojít k ohrožení nebo poškození zdraví účastníka řízení nebo dalších osob 

užívajících pitnou vodu z vodovodu pro veřejnou potřebu – veřejný vodovod Slezské Pavlovice k osobní 

spotřebě.  

 

Poučení o odvolání: 

Podle § 81 a § 83 zákona č. 500/2004 Sb., se lze proti tomuto rozhodnutí odvolat do 15 dnů ode dne doručení 

k Ministerstvu zdravotnictví ČR v Praze – hlavnímu hygienikovi ČR, podáním u Krajské hygienické stanice 

Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě.  

 

Proti rozhodnutí o vyloučení odkladného účinku se podle ustanovení § 85 odst. 4 téhož zákona nelze odvolat. 

 

Účastník řízení se upozorňuje, že je podle § 84 odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. povinen informovat příslušný 

orgán ochrany veřejného zdraví o odstranění závady a předložit důkaz o dodržování povinností stanovených 

právními předpisy nebo uložených na jejich základě rozhodnutím.   

 

 

 

                                          Ing. Alena Ondrová, v.r. 

vedoucí oddělení hygieny obecné a komunální  
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