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V Hodoníně dne 09.05.2022

Sdělení Krajské hygienické stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně
k jakosti vody distribuované skupinovým vodovodem Hustopeče – Vranovice
v obcích Pouzdřany, Přibice, Strachotín a Vranovice

Krajské hygienické stanici Jihomoravského kraje se sídlem v Brně (dále také „KHS JmK“) bylo jako
správnímu úřadu místně příslušnému dle ustanovení § 82 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně
veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále také
„zákon č. 258/2000 Sb.“), a věcně příslušnému podle ustanovení § 3a odst. 2 a § 82 odst. 2 písm. a)
zákona č. 258/2000 Sb. dne 13.04.2022 společností Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s., se sídlem
Čechova 1300/23, 690 02 Břeclav, IČO 49455168 (dále také „provozovatel“), v návaznosti na
rozhodnutí KHS JmK ze dne 09.08.2021 číslo jednací KHSJM 44166/2021/BV/HOK doloženo, že
v části skupinového vodovodu Hustopeče – Vranovice, kterou je distribuována pitná voda v obcích
Pouzdřany, Přibice, Strachotín a Vranovice, byla zjednána náprava, a že dodávaná voda má jakost
pitné vody dle § 3 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb.
Rozhodnutím ze dne 09.08.2021 číslo jednací KHSJM 44166/2021/BV/HOK KHS JmK určila mírnější
hygienický limit, než stanovuje vyhláška 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, pro
ukazatel dusičnany a povolila na časově omezenou dobu užití vody, která nesplňuje mezní hodnotu
ukazatele amonné ionty ve vodě distribuované vodovodem pro veřejnou potřebu „Skupinový vodovod
Hustopeče - Vranovice (vodní zdroj Nová Ves)“, a to maximální hodnotu ukazatele dusičnany 80 mg/l
a ukazatele amonné ionty 1 mg/l do 30. června 2024 včetně.
Současně společnost Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s., se sídlem Čechova 1300/23, 690 02
Břeclav, IČO 49455168, doručila přehled doposud realizovaných opatření, a to v rozsahu (doslovně):

Provedení rekonstrukce vodovodního přivaděče z ČS Šakvice na VDJ Pouzdřany v části po obec
Popice. Byl obnoven vodovodní řad v celkové délce 1995 m. Obnova tohoto vodovodního
přivaděče byla oznámena Odboru životního prostředí MěÚ Hustopeče jako udržovací práce,
Odbor ŽP toto oznámení vzal na vědomí přípisem ze dne 23.08.2021, č.j.: MUH/61009/21/492.

Provozně technická opatření v areálu vodního zdroje Nová Ves, zvýšení četnosti vzorkování
jímacích a pozorovacích vrtů, provedení regenerace jímacích vrtů, osazení nových sacích potrubí
v jednotlivých jímacích vrtech včetně armatur a osazení měřidel, zapojení jímacích vrtů HV-501A
a HV-13 do systému jímání podzemní vody, odstavovaní jednotlivých jímacích vrtů, případně
násosek podle aktuálních výsledků analýz jímané podzemní vody, odstavením násosky od
systému jímání podzemní vody a čerpání jímané vody mimo prameniště.

Změna v systému zabezpečení OP. 1. stupně proti neoprávněnému vstupu. Současné
velkoplošné oplocení (celé jímací území) OP 1. stupně bude ponecháno, a navíc bude provedena
ochrana jednotlivých jímacích vrtů a ČS oplocením. Na výstavbu oplocení byla zpracována PD
odborným projektantem a dokumentace byla předložena MěÚ Pohořelice k povolení; MěÚ
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Pohořelice, OŽP v dané věci vydal dne 04.04.2022 Veřejnou vyhláškou návrh opatření obecné
povahy č.j.: MUPO-14836/2022/ZP/VOL.
Rozšíření monitorovacího systém systému vodního zdroje o pozorovací vrty HP11 – HP19, které
byly vodoprávně povoleny rozhodnutím MěÚ Pohořelice OŽP č.j.: MUPO-46775/2021 ze dne
10.11.2021 a o vrty HV-20 a HP-21, které byly realizovány v rámci výstavby kanalizace ve Velkém
Dvoře.
Osazení sondy na kontinuální měření obsahu dusičnanů v dodávané pitné vodě z VDJ
Pouzdřany, kde se může míchat voda z VZ Nová Ves s vodou z ÚV Zaječí - v současné době se
dodává voda jen z ÚV Zaječí; připravuje se osazení sond na kontinuální měření dusičnanů i na VZ
Nová Ves a VDJ Pasohlávky.
Vypracování odborné hydrogeologické studie společností GEOtest, a.s. se zaměřením na zjištění
možných příčin znečištění jímaných podzemních vod; zdroj znečištění nebyl jednoznačně
definován, byla navržená další provozně technická, technologická opatření a doporučení.
Vypracování odborného pedologického posudku UKZUZ se zaměřením na obsah dusičnanů
v půdě.
Vypracování studie obnovy vegetace v OP 1. stupně vodního zdroje, jejímž zpracovatelem je
Mendlova univerzita v Brně, včetně plánu následné péče.
Provádění kontrol a jednání se zemědělskými subjekty hospodařícími v OP 2. stupně.

Dne 19.04.2022 KHS JmK v souladu s § 82 odst. 2 písm. b) zákona č. 258/2000 Sb. zahájila kontrolu
dle zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů, a podle § 88
zákona č. 258/2000 Sb., jejímž předmětem bylo ověření dle § 3a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb., tj.
zda a v jakém rozsahu byla v návaznosti na rozhodnutí KHS JmK ze dne 09.08.2021, číslo jednací
KHSJM 44166/2021/BV/HOK, zjednána náprava.
V rámci státního zdravotního dozoru byl zajištěn odběr vzorků vody distribuované ve vodovodní síti
v obcích Pouzdřany, Přibice, Strachotín a Vranovice s tím, že jakost vody v ukazatelích dusičnany a
amonné ionty splňovala požadavky vyhlášky 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.
Vzhledem k výše uvedenému je zřejmé, že provozovatel skupinového vodovodu Hustopeče –
Vranovice provedl opatření k zabezpečení zdravotní nezávadnosti vody distribuované v obcích
Pouzdřany, Přibice, Strachotín a Vranovice, což bylo ověřeno v rámci státního zdravotního dozoru.
Závěrem KHS JmK konstatuje, že voda distribuovaná skupinovým vodovodem Hustopeče – Vranovice
v obcích Pouzdřany, Přibice, Strachotín a Vranovice má jakost vody pitné a lze ji k účelům
vymezeným v § 3 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., tj. pití, vaření, přípravě jídel a nápojů, voda
používaná v potravinářství, voda, která je určena k péči o tělo, k čištění předmětů, které svým určením
přicházejí do styku s potravinami nebo lidským tělem, a k dalším účelům lidské spotřeby, a to bez
ohledu na její původ, skupenství a způsob jejího dodávání, používat bez omezení.
Pro úplnost KHS JmK uvádí, že kvalita vody distribuované skupinovým vodovodem Hustopeče –
Vranovice v obcích Pouzdřany, Přibice, Strachotín a Vranovice bude v ukazatelích dusičnany a
amonné ionty i nadále kontrolována se zvýšenou četností, a to v rozsahu dle rozhodnutí KHS JmK ze
dne 09.08.2021, číslo jednací KHSJM 44166/2021/BV/HOK.

(podepsáno elektronicky)
Ing. Jaroslava Švarcová
vedoucí oddělení
hygieny obecné a komunální
územního pracoviště Břeclav a Hodonín
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