lbecnÝ zásady a éosíuéy éro bezélaínÝ odběry a vyšeíření vzorků vod
z ándáváduálních vodních zdrojů Esíudní) zasažených éovodní
· gakosí vody se ověřuje éouze u síudní, kíeré jsou jedáným zdrojem éáíné vody
a odéovídají základním éožadavkům na síavebně íechnácké zabezéečeníK
· réřednosíňují se írvale obydlené objekíy, síavby zkolaudované a využívané k bydleníK
Bezélaíný odběr se nevzíahuje na rekreační objekíy; výjámku ívoří éříéady, kdy
rekreační objekí je érokazaíelně využíván na základě éoívrzení obce jako evakuační
mísíoK
· ldběr je érováděn v daném mísíě uvnáíř budovy nebo na éozemku, kde éáíná voda
vyíéká z kohouíku určeného k odběru éro ládskou séoířebuK
· szorky vody se odebírají éo oéadnuíí éovodňové vlny, síabálázace sáíuace v daném
území a érovedení oéaíření dle éokynů uvedených v éosíuéu éřá sanacá zaíoéené
síudny – váz níže mosíué éřá sanacá zaíoéených síudníK
· Zdarma je érováděno éouze érvní vyšeíření jakosíá vodyK gakosí vody se ověřuje
v rozsahu ízvK kráceného rozboru dle élaíné legáslaíávy uéravující jakosí vody, eveníK
s rozšířením o ukazaíele, kíeré vyélynou ze znalosíá mísíních éodmínekK
· ldběr a vyšeíření konírolních vzorků vody zajásíí krajské hygáenácké síanáce
a zdravoíní úsíavy na základě éožadavku krajské hygáenácké síanáce (dále jen hep)K
Základní éodmínkou éro uskuíečnění odběru je érovedení sanačních érací včeíně
následnÝ dezánfekce vody na náklady majáíele síudny Evoda musí byí bez érůvodních
organoleéíáckých změn jakosíáI éředevším zákalu a záéachu).
marínerem éro organázační zajášíění odběrů vzorků vod jsou síarosíovÝ obcí éříéadně
jámá éověřenÝ koméeíeníní osoby.
kezbyíná součánnosí obce
· lbce sousíředí éožadavky zájemců o odběr vzorků vod za účelem ověření jakosíá
vody za celé séádové území J váz íabulka nížeK ka íelefonácky uélaíněné éožadavky
jednoílávých osob nemůže hep reagovaíK
· s éředsíáhu éředá hep seznam zasažených síudní včeíně koníakíních séojení na
majáíele, éříéadně užávaíele zdrojů séádového územíK
· Zajásíí v élánovaný íermín odběrů vzorků vody (íermín sdělí hep) éřííomnosí
koméeíeníních osob, kíeré odběr umožníK
· mrokáže konkréíním zéůsobem záíoéem síudní J éísemné érohlášení, eveníK jáná forma
svědecké výéovědá o zjášíěné skuíečnosíá zaíoéení zdrojeK

mlpTrm mŘf pAkACf ZATlmbkÝCe pTrakÍ
Očásía a dezánfekce síudní se érovádí za éřííomnosíá nejméně P osob, éro éříéad éoskyínuíí
érvní éomocá osobě, kíerá sesíuéuje do síudnyK p asanací je možné začíí až éo oéadnuíí
éovodňové vlny a éoklesu hladány éodzemních vodK
Základní éosíué:
jechanácky očásíáí vnější síěny síudny a čeréací zařízení od nánosů bahna a nečásíoí a oéraváí
éoškozené čásíá vnějšího kryíu síudnyK aůkladně oéláchnouí čásíou vodou, nejléée ílakovouK
líevříí síudnu a úélně vyčeréaí voduK
Zjásíáí, zda se ve síudná nevyskyíují jedovaíé élyny a zda je u dna dosíaíek kyslíku J
nejjednodušší zéůsob koníroly je séušíění zaéálené svíčky na dno síudnyK s éříéadě
bezkyslíkaíého érosíředí svíčka zhasne, v éříéadě výskyíu meíanu dojde ke vzélanuííK
Důkladně mechanácky (naéřK karíáčem) očásíáí vnáířní síěny síudny, čeréací zařízení a dno
síudnyK aůkladně oéláchnouí čásíou vodou a vodu oéěí úélně vyčeréaíK
lmýí vnáířní síěny síudny naéřK 5B rozíokem pAsA (N láír pAsA nalájeme do NV láírů vody)K
léláchnouí síěny síudny čásíou vodou a vodu znovu vyčeréaíK
ldsíranáí síávající éokryv dna (šíěrk, hrubozrnný éísek) a vyměnáí za nový, éříéadně za
důkladně éroéraný síarýK
kechaí síudnu naélnáí vodou a v éříéadě, že je voda dále kalná, éokračovaí v čeréání až do
vymázení zákaluK
mrovésí dezánfekcá vody, naéříklad éříéravkem pAslK mřá érovádění dezánfekce reséekíujíe
návod k éoužáííK lráeníačně uvádíme, že (éřá nejběžnějších érůměrech skružových síudní od
UM do NOM cm) na N m výšky vody ve síudná se dávkuje V ml pAsA (éolévková lžíce)K
Celkové množsíví pAsA éro dezánfekcá vyéočííejíe éodle výšky vody ve síudná, éak íoío
množsíví rozřeďíe v kroéácí konvá a rozíokem éokroéíe vnáířní síěnu skruží á hladánu vodyK
kechejíe éůsobáí aleséoň U hodánK
Teérve éo érovedenÝ dezánfekcá je možno odebraí vzorek vody k érovedení laboraíorní
koníroly.

lbec KKKKKKKKKKKKKKKKKKK žádá o vyšeíření kvaláíy vody ze síudní uvedených v íabulce,
kíeré jsou jedánýmá zdrojá éáíné vody vyjmenovaných občanů:
občan

adresa

íelefon

éoloha síudny

éodéás zásíuéce obce
moznámka:
syélněnou íabulku je ířeba zaslaí hrajské hygáenácké síanácá iábereckého kraje se sídlem
v iábercá, eusova S4, 4SM PN iáberec N, éošíou nebo elekíronáckou éošíou na adresu
sekreíaráaí@khslbcKcz nebo faxem na číslo 4U5 NM5 US4K syšeíření vody bude érovedeno
zdarma a bez zbyíečného odkladu dle kaéacáíních možnosííK

