
Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni '7 tJl/ld
303 22 Plzeň, Skrétova 15 - ÚP RokycODtcai úrad V Clleznovicich

PSe 338 Ob . '•.
í

Protokol o kontrole S/ ,c1tOJ
~ / c>, 1 ;/fl ft)

IY'CU f,cc(..~
;; , I,

I. Kontrolní pracovníci r~~v:

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: 6.9.2010 zahájena v 9:45 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").



VI. Kontrolní zjištění (skutečnosti zjištěné kontrolou):

Státní kontrola byla zaměřená na plnění povinností vyplývajících z platné legislativy
v oblasti provozování vlastního vodovodu a byla zahájena předložením služebního průkazu
kontrolující osoby.

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 schválený 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 - 1S PiVo. Dále byl předložen zdravotní průkaz
obsluhy - p. Milan Mitterbach, Cheznovice 255 a provozní deník.

K ověření kvality dodávané vody byl pověřenou pracovnicí ZÚ Plzeň - Centrum
laboratoří Plzeň odebrán vzorek pitné vody z veřejné vodovodní sítě v obci Cheznovice
(odběrové místo - kohoutek v kanceláři OÚ, rozsah vyšetření - krácený rozbor dle
Vyhl.č. 252/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů).

Na místě bylo provedeno měření těchto ukazatelů:
- teplota vody... 15,5°C
- teplota prostředí 23°C
- volný chlor 0,03 mg/l
- pach.................................. O
- chuť.................................. O

Do doby zpracování výsledků laboratorního rozboru se kontrola přerušuje.

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

KHS PK - ÚP Rokycany obdržela dne 8.10.2010 pod č.j. 20759/21/10 výsledek
laboratorního rozboru vzorku vody odebraného dne 6.9.2010 - Č. protokolu 18031/2010
z 16.9.20]0 (vzorek Č. 21250/2010). Dnešním dnem tj. 22.10.2010 v 9:00 hod. je
pokračováno v kontrole SZD. Laboratorním vyšetřením bylo zjištěno, že odebraný vzorek
vody v provedeném rozsahu vyhovuje požadavkům výše citované vyhlášky.

Provozovatel předložil rozbory z roku 2009 - 5 x KR - protokol Č. 355/2009/CLP
z 19.1., Č. 3901/2009/CLP z 16.3., č.I0461/2009 z25.8. (vzorek Č. 15219/2009), Č.

13834/2009 z 19.10. (vzorek Č. 18845/2009) ač. / z 19.10. (vzorek č. 18846/2009) a 1 x ÚR-
protokol Č. 4921/2009 z 18.5. (vzorek Č. 8718/2009) a za rok 2010 - 1 x ÚR - protokol Č.

8639/20]0 z 17.5. (vzorek Č. 8786/2010) a 3 x KR - protokol Č. 503/2010 z 18.1. (vzorek Č.

645/2010), protokol Č. 2981/2010 z 15.3. (vzorek Č. 3613/2010) a protokol Č. 16392/2010
z 24.8. (vzorek Č. 20083/2010). Rozbor vody z 19.1.2009 vykázal mírné bakteriální znečištění
(počty kolonií při 36°C - 28 KTJ/1 ml). Provozovatel provedl předezinfikování vody a
následný kontrolní rozbor (protokol Č. 552/2009/CLP z 28.1.2009) prokázal vyhovující
výsledky. V současné době voda odpovídá limitům daným vyhláškou. Rozsah a četnost
prováděných rozborů je v souladu s vyhláškou a se schváleným provozním řádem a
rozhodnutím KHS PK č.j. 26240/2796/21/04 z 29.12.2004.

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
hygienické 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. 18/09 z 1.12.2009
protokoly o rozboru vody za rok 2009 a 20] O
osvědčení o akreditaci Č. 166/2010 laboratoře Č. 1384 ZÚ se sídlem v Plzni - zkušebni
laboratoř, 17.listopadu 1,301 25 Plzeň, s platností do 28.2.2013
protokol Č. 18031/2010 z 16.9.2010

VIII. Požadavky kontrolního orgánu na podání písemného vysvětlení podle § 88 odst. 3
písmo c) zákona č. 25812000 Sb.:

Kontrolovaná osoba (část II. tohoto protokolu) předloží písemné vysvětleni 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 R o k y c a n y

IX. Poučení kontrolované osoby kontrolním orgánem:

Podle § 88 odst. 4 zákona Č. 258/2000 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 lX.
protokolu. ?/ /

Jméno a příjmení: Hana Stupková Podpis: ~~ IhA

Kontrola ukončena v 10:00 hod.

XI. Protokol vyhotoven v počtu výtisků: 2 + protokol č. 18031/2010 z 16.9.2010 ZNOVICE
OBEC CHE

v, . k v 1 k lní , si sídlem)'tIS c. - pro ontro m organ (/ I ~ 6 Cheznovice 16
~ ~~~Č 00258750

Kompletní výtisk č. 2 převzala Hana Stupková .
(jméno, přijmení a podpis kontrolované osoby, osoby zúčastněné na kontrole)

V Cheznovicích Dne: 22.10.2010

Jaroslava Kotyzová d;t,~
(jméno, přijmení a podpisy všech kontrolnicsipracovniků, kteří se kontroly zúčastnil

Krajská hyzienická stanice
Plzeňského kraje -esídlern v Plzni
územní pracoviště ROKYCANY
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Zdravotní ústav se sídlem v Plzni
Centrum hygienických laboratoří v

Zkušební laboratoř č.1384 akreditovaná CIA
17.listopadu 1,30100 Plzeň

L 1384
Zkušební laboratoř akreditovaná ČlA pod č.1384 dle ČSN EN ISOfIEC 17 025 :2005 pro chemické, mikrobiologické a biologické zkoušky

vod, půdy, potravin, PBU, ovzduší (včetně analýz odebraných vzorků), odpadů, sedimentů, kalů, peloidů, písků, předmětů pro styk s pitnou
vodou, stěrů. Odběry vzorků vod, ovzduší, potravin, biologického materiálu, zemin, sedimentů. Kontrola sterilizátorů, dezinfekčních

prostředků a prostředí. Měření hluku, osvětlení, vibrací, mikroklimatu a elektromagnetického pole.

PROTOKOL č. 18031/2010

Číslo objednávky: H 101 P2 ROI0581/110810
Příjem vzorku: 6.9.20 10
Datum analýzy: 6.9.2010- 13.9.2010

Zákazník: KHS Plzeňského kraje se sídlem v Plzni

Skrétova 15
30302 Plzeň

Vzorek číslo: 2125012010
Datumodběru: 6.9.2010 Časodběru:9:40-l0:10
Místo odběru: Cheznovice, OÚ
Upřesnění místa odběru: hyg.zařírení , podzemní zdroj, vodovodní řad
Matrice: voda pitná
Účel odběru: SHD
Vzorkoval: Hoblíková Petra, ZÚ se sídlem v Plzni
Metoda vzork.: SOP VZ PZ 001 (ČSN EN ISO 5667-1,3, ČSN ISO 5667-5,14, ČSN EN ISO 19458)
Zoůsob odběru: akreditovaný odběr

Místní měření

Ukazatel I Hodnota I Jednotka I *Požadavek ITYP I Použitá metoda I Neiistota
chlor volnv I <O 05 I rnz/l I max.O 30 IA I SOP PZ 008 (ČSN ISO 7393-2) (])I -

Výsledky zkoušení - chemické vyšetření

Ukazatel Hodnota Jednotka *Limit TYP Použitá metoda Neiistota
amonné iontv <O 02 mg/I max.O 50 A SOP PZ 002 (ČSN ISO 7150-1) (I) -

barva <5 O mg/I Pt max.20 A SOP PZ 00401 (ČSN EN ISO 7887) (I) -
TOC <O 8 mQ/1 max.5 O A SOP PZ 307 (ČSN EN 1484) (I) -
dusičnany II 7 mg/l max.50 A SOP PZ 009.0 I (I) ±12%
dusitany <O 006 mg/I max.O 50 A SOP PZ OIO (ČSN EN 26 777) (I) -
chuť přijatelná přijatelná A SOP PZ 03401 (ČSN EN 1622, (I) -

TNV 75 7340)
elektrická 12,4 mS/m max.125 A SOP PZ OII (ČSN EN 27888) (I) ±5%
konduktivita
pach přijatelný přijatelný A SOP PZ 034.01 (ČSN E 1622, (I) -

TNV 75 7340)
DH 69 65-95 A SOP PZ 033 (ČSN ISO 10523) (]) ±3%
zákal 009 ZHn) max.5 A SOP PZ 044.0 I (ČSN EN ISO 7027) (]) ±15%
Fe (železo) <0,02 mg/I max.0,20 A SOP PZ 200 ČSN 757400, ČSN ISO (I) -

7980, ČSN ISO 8288, ČSN EN 1233,
ČSN ISO 9964- I 23. ČSN ISO

Výsledky zkoušení - mikrobiologické vyšetření

Ukazatel Hodnota Jednotka *Limit TYP Použitá metoda Neiistota
Escherichia coli O KTJ/lOOml max.O A SOP PZ 900 (ČSN EN ISO 9308-1) (I) -
koliformní bakterie O KTJ/IOOml max.O A SOP PZ 900 (ČSN EN ISO 9308-1) (I) -
počty kolonií při I KTJ/ml max.žx l O? A SOP PZ 908.01 (ČSN EN ISO 6222) (I) -
22°C
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Výsledky zkoušení - mikrobiologické vyšetření

Ukazatel Hodnota Jednotka *Limit TYP Použitá metoda Neiistota
počty kolonií při I KTJ/ml max.20 A SOP PZ 908.02 (ČSN EN ISO 6222) (1) -

36°C

* Limit (zdroj pro provedení interpretace) :
Vyhláška č.252/2004 Sb. v platném znění
Ukazatelé označené "!" jsou mimo stanovený limit platnou legislativou.

Odborná stanoviska a interpretace:
Vzorek vody vyhovuje ve výše uvedených ukazatelích požadavkům vyhlášky MZ č.252/2004 Sb. v platném znění,
kterou se stanoví hyg. požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody.

Poznámka k odběru: Odběr vzorku je předmětem akreditace, nedílnou součástí odběru je Protokol o odběru vzorku.

Metody v sloupci TYP:"A" akreditovaná zkouška

Vysvětlivky:
KTJ - kolonie tvořící jednotka
CHL - Centrum hygienických laboratoří

Místo provedení zkoušky (pracoviště) :
CI) - Pracoviště I - Plzeň (l7.listopadu 1, 301 00 Plzeň), tel. 371 408 608.e-mail.:cen.prijem@zuplzen.cz

Výsledky se týkají pouze zkoušených vzorků.
Bez písemného souhlasu laboratoře se nesmí protokol reprodukovat jinak než celý.
Uvedené rozšířené nejistoty měření jsou součinem standardní nejistoty měření a koeficientu rozšíření k=2,
což odpovídá hladině spolehlivosti přibližně 95 %, nezohledňují vlivy odběrů vzorků.

Vedoucí CHL :
Protokol vyhotovil:
Počet stran:
V Plzni dne:

RNDr. Karel Maxa
Kleisnerová Lenka, Bc.
2
16.9.2010

Ing. Jarmila Sladká
zást.technického vedoucího
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