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Protokol o kontrole

I. Kontrolní pracovníci

Jméno a příjmení Jaroslava Kotyzová Číslo služebního průkazu 55 .

Jméno a příjmení xxx................... Číslo služebního průkazu xxx .

II. Kontrolovaná osoba

Název právnické osoby: Obec Cheznovice .

Jméno a příjmení (u fyzických osob): .

Jméno a příjmení statutárního orgánu nebo jeho člena (u právnických osob) Hana Stupková
- starostka

Místo podnikání (u fyzických osob): xxx .

Sídlo (u právnických osob): Cheznovice 16 .

Předmět podnikání: provozování vodovodu a kanalizace pro veřejnou potřebu

Identifikační číslo: 00258750 .

III. Osoby zúčastněné na kontrole:
a) podnikatel .

b) spolupracující rodinný příslušník .

c) člen statutárního orgánu právnické osoby Hana Stupková .

d) zaměstnanec . funkce

IV. Místo a čas provedení kontroly:

Adresa provozovny Vodovod pro veřejnou potřebu obce Cheznovice a Olešná .

Kontrola provedena dne: 4.6.2009 zahájena v 10:00 hod.

V.Předmět kontroly:

SZD je prováděn na vodovodu pro verejnou potřebu obcí Cheznovice a Olešná
v souladu s § 3 odst. 1 a 2, § 4 zákona Č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví ve znění
pozdějších předpisů (dále jen "zákona"), § 3 odst. 1 a § 4 odst. 1 Vyhl.č. 252/2004 Sb., kterou
se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné
vody, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vyhlášky").
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VI.0Kontrolní zjištění (skutečnosti zjištěné kontrolou):

Státní kontrola byla zaměřená na plnění povinností vyplývajících z platné legislativy
v oblasti provozování vlastního vodovodu.

1. zák.č. 258/2000 Sb., v platném znění, §3 odst. 1 a 2

Obec Cheznovice jako provozovatel vodovodu pro veřejnou potřebu obyvatel obcí
Cheznovice a Olešná zajišťuje dodávku pitné vody v předepsané jakosti v souladu s § 3 odst.
1. zákona. Provozovatel vodovodu předložil provozní řád schvá1ený OOVZ a kopii osvědčení
o akreditaci laboratoře, která provádí rozbory vzorků vody - ZÚ Plzeň - Centrum laboratoří.
Laboratoř na základě celoroční objednávky s provozovatelem vodovodu předává výsledky
rozborů OOVZ v elektronické podobě - IS PiVo. Dále byl předložen zdravotní průkaz
obsluhy - p. Milan Mitterbach, Cheznovice 255 a provozní deník.

2. zák.č. 258/2000 Sb., v platném znění, § 4 odst. 1 a 3, Vyhl.č. 252/2004 Sb., v platném
znění, §3 odst. 1 a § 4 odst. 1

Provozovatel předložil rozbory z roku 2008 - 4 KR (protokol č. 430/2008/CLP z 21.1.,
Č. 2030/2008/CLP z 17.3., Č. 6335/2008/CLP z 18.8. a Č. 8167/2008/CLP z 20.10.) a 1 ÚR
(protokol Č. 3817/2008/CLP z 19.5.) - a z roku 2009 - 2 KR (protokol Č. 355/2009/CLP
z 19.1. a Č. 390l/2009/CLP z 16.3.). Rozbory vody ve dvou případech vykázaly mírné
bakteriální znečištění (koliformní bakterie - 3 KTJI100 ml a počty kolonií při 36°C - 28
KTJI1 ml). Provozovatel provedl předezinfikování vody a následné kontrolní rozbory
(protokol Č. 2788/2008/CLP z 15.4.2008 a Č. 552/2009/CLP z 28.1.2009) prokázaly
vyhovující výsledky. V současné době voda odpovídá limitům daným vyhláškou. Četnost
odběrů a rozsah rozborů se řídí schvá1eným provozním řádem a plánem odběrů vzorků
pitných vod.

Závěr: Kontrolou vodovodu pro veřejnou potřebu obcí Cheznovice a Olešná nebylo zjištěno
porušení nebo nesplnění povinností stanovených zákonem Č. 258/2000 Sb., o ochraně
veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů a vyhl.č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví
hygienícké požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve
znění pozdějších předpisů.

Vyjádření osoby zúčastněné na kontrole: S protokolem souhlasím.

VII. Doklady a ostatní materiály, o které se kontrolní zjištění opírá:
schválený provozní řád č.j. 14880/1540/21/04 z 27.7.2004
objednávka na rozbor vody a zadávání výsledků do IS PiVo Č. 28/08 z 4.12.2008
protokoly o rozboru vody za rok 2008 a 2009
osvědčení o akreditaci Č. 46/2008 laboratoře Č. 1384 ZÚ se sídlem v Plzni - zkušební
laboratoř, Tylova 20, 301 25 Plzeň, Centrum laboratoří, Skrétova 15,303 22 Plzeň
s platností do 28.2.2013
změna rozhodnutí o povolení k provozování vodovodu a kanalizace pro veřejnou
potřebu - změna odpovědné osoby - č.j. ŽP 11187/08 z 3.10.2008



VIII. Požadavky kontrolního orgánu na podání písemného vysvětlení podle § 88 odst. 3
písmo c) zákona č. 258/2000 Sb.:

Kontrolovaná osoba (část II. tohoto protokolu) předloží písemné vysvětlení o
odstranění zjištěných nedostatků (část VI. tohoto protokolu) ve lhůtě do: xxx

Adresa: Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje
se sídlem v Plzni
územní pracoviště Rokycany
Svazu bojovníků za svobodu 68
33701 Rokycany

IX. Poučení kontrolované osoby kontrolním orgánem:

Podle § 88 odst. 4 zákona č. 25812000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých
souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, může kontrolovaná osoba podat proti
protokolu písemné a zdůvodněné námitky ve lhůtě tří dnů ode dne seznámení s protokolem
řediteli orgánu ochrany veřejného zdraví. Jedná-li se o kontrolní zjištění ve věci bezpečnosti
výrobků a jakosti vod, může fyzická osoba podat námitky pouze přímo do protokolu.

X. Prohlášení kontrolovaného:

Prohlašuji, že jsem byl(a) seznámen(a) s obsahem protokolu o kontrole a poučen(a) o právu
kontrolované osoby podat proti tomuto protokolu námitky ve smyslu bodu IX. protokolu.

J
Jméno a příjmení: Hana Stupková Podpis: gt~J.)ti--'L.

Kontrola ukončena v 11:15 hod. OBEC CHEZNOVICE
se sídlem

838 06 Cheznovice 16
rč 00258750

Výtisk Č. I - pro kontrolni orgán t. /
Výtisk č. 2 převzala Hana Stupková ~ :?:~~~!...
(jméno, přijmeni a podpis kontrolované osoby, osoby zúčastněné na kontrole)

XI. Protokol vyhotoven v počtu výtisků: 2

V Cheznovicích Dne: 4.6.2009

Jaroslava Kotyzová / #
(jméno, přijmení a podpisy všech kontrolních pr
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