Datum:S 13.prosince 2017
Sp.zn.: S-KHSSC 66691/2017
Č.j.:
KHSSC 66691/2017

Datová schránka
Středočeská vodovodní
a kanalizační s.r.o.
Krátká 187
252 03 Řitka

ROZHODNUTÍ
Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze (dále jen „KHS“) jako správní
úřad věcně a místně příslušný dle § 82 odst. 1 a 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“), v řízení podle § 4 odst. 6 citovaného zákona ve věci určení hygienického limitu pro
výskyt látek v pitné vodě, která nejsou upraveny ve vyhlášce č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví
požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody (dále jen „vyhláška“)
rozhodla na základě oznámení společnosti Středočeská vodovodní a kanalizační s.r.o., Krátká
187, 252 03 Řitka , IČO 26731240 (dále též jen „provozovatel“), jako provozovatele vodovodu pro
veřejnou potřebu zásobujícího obec Řitku (dále též jen „vodovod“), ze dne 1.12.2017, takto:
Pro vodovod se určuje hygienický limit pro ukazatel:
 Metazachlor ESA

5 μg/l za předpokladu, že hodnota mateřské látky Metazachlor
bude méně než 0,1μg/l

Odůvodnění:
Společnost Středočeská vodovodní a kanalizační s.r.o., jako provozovatel vodovodu pro veřejnou
potřebu pro obec Řitku předložila KHS dne 1.12.2017 oznámení o výskytu látky Metazachlor ESA,
v pitné vodě ve smyslu § 4 odst. 6 zákona. Uvedená látka je hodnocena jako nerelevantní metabolit
pesticidních látek, proto také vznikla potřeba její limitní hodnotu stanovit tímto rozhodnutím.
Obec Řitka je zásobena od roku 2016 povrchovou vodou z vodní nádrže Želivka. Je dodávána
z vodovodního přivaděče - Mníšecký region. Tato převzatá voda z přivaděče je následně
hygienicky zabezpečena ve vodárně Řitka.
Objem rozváděné vody činí 143,5 m3 /den.
Počet zásobených obyvatel je 898 osob.
Z moci úřední jsou KHS známy výsledky rozborů vody na výstupu z úpravny vody Želivka, neboť
Pražské vodovody a kanalizace, a.s. doložila KHS přehled výsledků stanovení pesticidních látek a
jejich metabolitů v upravené vodě z úpravny Želivka za rok 2016.
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Nerelevantní metabolit Metazachlor ESA byl ve vzorku č. 165/2016 v množství 0,102 µg/l, ve
vzorku č. 1131/2016 v množství 0,118 µg/l, ve vzorku č. 1597/2016 v množství 0,0729 µg/l, ve
vzorku č. 2214 v množství 0,100 µg/l, ve vzorku č. 3614/2016 v množství 0,0772 µg/l, ve vzorku č.
4613/2016 v množství 0,0938 µg/l, ve vzorku č. 5398/2016 v množství 0,0963 µg/l, ve vzorku č.
6131/2016 v množství 0,0997 µg/l, ve vzorku č. 7493/2016 v množství 0,138 µg/l a ve vzorku č.
16/2016 v množství 0,0843 µg/l.
Dále bylo zjištěno při krátkodobé odstávce ozonizace vody následující množství:
Nerelevantní metabolit Metazachlor ESA byl ve vzorku č. 699/2016 v množství 0,367 µg/l a ve
vzorku č. 6992/2016 v množství 0,448 µg/l.
Mateřská látka Metazachlor byla ve všech vzorcích stanovena v množství < 0,010 µg/l.
Pro citovaný nerelevantní metabolit není stanoven hygienický limit vyhláškou, pouze je
doporučená limitní hodnota zveřejněna Ministerstvem zdravotnictví ČR v seznamu posouzených
nerelevantních metabolitů v pitné vodě, kam byly zařazeny na základě analýzy zdravotních rizik
Státního zdravotního ústavu (Alachlor ESA 1 µg/l, Metazachlor ESA 5µg/l, Metazachlor OA 5 µg/l
a Metozachlor ESA 6µg/l).
Nápravná opatření jsou připravována realizovat na úpravně vody Želivka v rámci úprav její
technologie vlastníkem úpravny, tj. společností Úpravna vody Želivka, a.s., IČO: 26496224,
K Horkám 16/23, 102 00 Praha 10.
Na základě výše uvedeného KHS konstatuje, že byly splněny podmínky stanovené v § 4 odst. 6
zákona. Bylo doloženo, že tato látka se vyskytuje ve vodovodu pro veřejnou potřebu obce Řitka
v koncentracích řádově nižších než určený hygienický limit stanovený na základě hodnocení
zdravotních rizik a tudíž v koncentracích, které neohrozí veřejné zdraví.
KHS upozorňuje, že dle § 4 odst. 6 zákona je provozovatel povinen kontrolovat dodržení
hygienického limitu v četnosti stanovené prováděcím právním předpisem pro výskyt ostatních
ukazatelů pitné vody skupiny pesticidních látek, tj. jako součást tzv. úplného rozboru dle
přílohy č.5 vyhlášky.
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Poučení o odvolání:
Podle ust. § 81 a násl. správního řádu účastník řízení může proti tomuto rozhodnutí podat odvolání
ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho doručení. Odvolání se podává k Ministerstvu zdravotnictví
prostřednictvím správního orgánu, který rozhodnutí vydal, tj. podáním učiněným u Krajské
hygienické stanice pro Středočeský kraj se sídlem v Praze. Lhůta pro podání odvolání počíná běžet
dnem následujícím po doručení písemného vyhotovení rozhodnutí účastníku řízení. Dle § 17 odst. 3
a 4 zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, je
dokument doručen do datové schránky okamžikem, kdy se do datové schránky přihlásí oprávněná
osoba, nejpozději však desátým dnem ode dne, kdy byl dokument do datové schránky dodán.
Otisk úředního razítka
Mgr. Eva Kremeníková
vedoucí oddělení hygieny obecné a komunální
pro okresy Praha – východ a Praha - západ
v.z. Mgr. Kamila Podráská

Rozdělovník
adresát
HOK a.a.
Ministerstvo zdravotnictví ČR, Palackého nám. 4, pošt.př..81, 128 00 Praha 2, ID: pv8aaxd
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