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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Opatření obecné povahy
Dočasný zákaz koupání
Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně jako orgán ochrany veřejného zdraví
příslušný podle § 82 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně
některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s § 82 odst. 2 písm. a) a §
82 a) odst. 1 písm. c) téhož zákona (dále jen “zákon”), postupem podle § 94a odst. 1 a 2 zákona
vydává toto
o p a t ř e n í o b e c n é p o v a h y,
kterým v souladu s § 82a odst. 1 písm. c) zákona
stanovuje
dočasný zákaz používání vody ke koupání
v povrchové vodě koupací oblasti - Pahrbek Napajedla
v katastrálním území Napajedla.
Dočasný zákaz používání vody ke koupání platí od 9. 8. 2018 do doby než budou kvalitativní
ukazatele vody ke koupání, u nichž bylo zjištěno překročení limitních hodnot, vyhovovat
požadavkům stanoveným vyhláškou Ministerstva zdravotnictví ČR č. 238/2011 Sb., o
stanovení hygienických požadavků na koupaliště, sauny a hygienické limity písku v
pískovištích venkovních hracích ploch, v platném znění.
Odůvodnění:
Při státní kontrole na úseku řízení jakosti vod ke koupání a dalších povrchových vodách ke koupání
dne 6. 8. 2018 a následnou laboratorní analýzou vzorku povrchové vody v koupací oblasti Pahrbek
Napajedla v katastrálním území Napajedla provedenou Zdravotním ústavem se sídlem v Ostravě
Centrem hygienických laboratoří (zkušební laboratoř č. 1393 akreditovaná ČIA podle ČSN EN
ISO/IEC 17025), bylo dne 9. 8. 2018 zjištěno, že tento vzorek v níže uvedených ukazatelích
nevyhovuje hygienickým požadavkům na jakost vody vhodné ke koupání ve volné přírodě podle § 10
vyhlášky Ministerstva zdravotnictví ČR č. 238/2011 Sb., o stanovení hygienických požadavků na
koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch, v platném
znění.
Na základě hodnocení výsledků laboratorní analýzy vzorku odebraného v koupací oblasti Pahrbek
Napajedla dne 6. 8. 2018 bylo totiž zjištěno, že voda ke koupání v této koupací oblasti nevyhovuje
limitním hodnotám v ukazatelích sinice (stupeň III), výskyt vodního květu, chlorofyl (stupeň III.),
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(přičemž dle přílohy č. 6 shora citované vyhlášky bylo dosaženo stupně – VODA NEBEZPEČNÁ PRO
KOUPÁNÍ – ZÁKAZ KOUPÁNÍ. Zároveň byla překročena limitní hodnota v ukazateli průhlednost.
S ohledem na to, že překročení stanovených limitních hodnot v míře zjištěné dne 9. 8. 2018 ohrožuje
veřejné zdraví, Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně rozhodla o vydání tohoto
opatření obecné povahy.
Při vydání výše uvedeného opatření vycházel orgán ochrany veřejného zdraví z hodnocení
zdravotních rizik. Sinice obsahují totiž látky škodlivé lidskému zdraví (alergeny, toxiny). U koupajícího
se člověka podle toho, jak je citlivý a jak dlouho ve vodě pobývá, mohou objevit vyrážky, zarudlé oči,
rýma a další alergické projevy. Sinice také mohou produkovat různé toxiny (jedovaté látky), které
obecně ve vodě přetrvávají až 14 dní po negativním nálezu sinic. Podle toho, kolik a jakých toxinů se
do těla dostane, se liší i projevy – od lehké akutní otravy projevující se střevními a žaludečními
potížemi přes bolesti hlavy až po vážnější jaterní problémy. Riziko se zvyšuje s délkou pobytu ve
vodě, opakovaným koupáním po více dnů (týdnů) a samozřejmě i množstvím sinic ve vodě. Pokud se
ve vodě objeví vodní květ a dojde k jeho náhodnému polknutí, může následovat i vážné poškození
zdraví.
Dočasný zákaz používání vody ke koupání platí do doby, než budou kvalitativní ukazatele vody ke
koupání, u nichž bylo zjištěno překročení limitních hodnot, vyhovovat požadavkům stanoveným
vyhláškou Ministerstva zdravotnictví ČR č. 238/2011 Sb., o stanovení hygienických požadavků na
koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch, v platném
znění.
O této skutečnosti bude veřejnost informována na úřední desce Krajské hygienické stanice Zlínského
kraje se sídlem ve Zlíně, na úředních deskách obcí uvedených níže v rozdělovníku a na informační
tabuli umístěné v koupacím místě Pahrbek Napajedla.
Poučení:
Toto opatření obecné povahy nabývá v souladu s § 94a) odst. 1 zákona účinnosti před jeho
projednáním dnem vyvěšení na úřední desce v sídle Krajské hygienické stanice Zlínského kraje se
sídlem ve Zlíně.
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 Krajské hygienické
stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně.
Pokud budou tyto připomínky důvodné, orgán ochrany veřejného zdraví opatření obecné povahy
změní nebo zruší. Termín veřejného projednání tohoto opatření obecné povahy bude oznámen na
úřední desce Krajské hygienické stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně minimálně 5 dnů před
tímto dnem.

Ing. Eva Javoříková
ředitelka
odboru hygieny obecné a komunální
Den vyvěšení: 9. 8. 2018
Den svěšení:

Veřejné projednání opatření obecné povahy se koná v pondělí 29. srpna 2018 v 13:00 hodin na
Krajské hygienické stanici Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně, Havlíčkovo nábřeží č. 600,
v zasedací místnosti č. 433.
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Rozdělovník:
1x Město Napajedla (doručení do datové schránky)
1x Město Otrokovice (doručením do datové schránky)
1x Krajský úřad Zlínského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství
(doručení do datové schránky)
Žádáme o bezodkladné vyvěšení po dobu 15 dnů a o potvrzení data vyvěšení a data sejmutí, a poté
o navrácení tohoto opatření Krajské hygienické stanici Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně
Na vědomí:
1x Ministerstvo zdravotnictví ČR (doručením do datové schránky)

