
0bec Uhřice _ voclovotl Uhřicc

Vodovod pro Veňejnou potřebu (dále jen vodovod) slouŽí k trvalému rozvodu pitné vody.Pitná voda dodávaná odběratelŮm vodovodem mu'sí sptnovat poŽadavky na zdravotnínezávadnost pitné vody, stanovené zvláštnň&;ň;reopisem (zákon č.258/2@2Sb" oochraně veřejného zdraví a o změně ncrterřcň s;ň"Jóí"ň 
'jň;Ů,'ř'ůtne' 

znění ajeho prováděeÍ předpis - vyhláška ě,.252l2wásn., tteróu se stanoví hygienické poŽadavkyna pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah. tontroty pitňá vooý, u Jl"tíšň'.neni _ dále jenvyhláŠka)' Dále zákon č}' 1811997 sb. 9 .lnj|ové]m íy'uz:i1ni iadernó energie a ionizujícíhozáření (atÓmov}' zákon) a prováděci vyhláška státn'íňo úr"ou pro jademou bezpečnost č.307/2002 Sb' o radiačrrí ochraně, v platném znění uáaua' poádavky na obsah přjrodníchradionuklidŮ v pitné vodě dodávané lt veřejnému zasoúóůni"
Provozovatel vodovodu podle u"tlPY*li vyh|áŠky č' 428/2Oa1 sb., v platném znění(prováděcí vyhláška k ákonu Č,. 274l2w1 sb.,; uóoáuóoech a kanaliiactň pro veřejnouspotřebu v platném aÍi rl-ále jen zákon a -ů"xl-'pňouauá a postupuje podle ,,Plánukontrol jakosti vod"' obě 4iše citovane ryniasky-it"[J'irii rozsah 

"x"i"t"iu 
jakosti pitnévody a četnost jejího sledóvání. Zákon o vax 

-ukládá 
iro*rou"teli předával krajskémuúřadu výsledky'9aF'ů surové vooý t.x za uptyÁ'iři"x:" inŤormovato jakosti pitné vody.Provozovatel má dále za povinnost ýeoavaiď'í"oxv ,íái"ni mnoŽsfuí i jákosti debíranýchpodzemních vod "| x ročně správcipbvodí.

obec Uhřice postupuje v oblasti s|edování jakosti pitné vody i. surové vody jako surovinypro výrobu vody pitné v souÍadu se vŠemiplatnými 

'á;;;*ipředpisy.
Podle vyhlášky č' 428/2oo1Sb., v p'?!$ 

'.ěil';;f;{9Y1T_ť"^quje 
jakost vody pň jejínirobě a distribuci (příloha č. 9 této uynusky), 

"vnráJr"?|isuzoa*Sb', v platném znění sezab'ývá výhradně vodol pitnou u" 
'pótř.bisíí í"o"-"vtěr4i.i z kohoutkŮ určených k oděrupro lidskou spotřebu' Rozsah ukazátelu 1akosti piň? íJářa četnost jejího sledování závisína objemu vody vyrobené v m3/den a poétu 

'aiooóu"nýJd 
ooyvatel.

1. Zdroj vody : Vrt Uhřice. podzemní voda ze zdroje místního významu
2. Vúa vyrobená : Vodojem uírrice

' podzemnÍ voda ze zdroje místního.významu pouŽívaná s úpravou dezinfekcí
o ',^.^,-s|!o 

o1ioinál pro dezinÍekcipitné úodyJ' Vooa oodávaná odběratelům : Bozvodná voríovodni síť _ náhodný qýběr místa odběru' splňuje poŽadavky na vodu pitnou ve všech sledovaných ukazatelích

Aktuální informace o jakosti dodávané. pitné vody a látkách pouŽiých k dezínÍekci vodyjsou zveřejňovány na Úře'dní o"s"e óice Únrice 
" 

úeštiiůoikovice ( osada Pančocha) a na
l-""ř",fifránkách 

obce Uhňce , *'''oo""unric"' J óJonarz"ni 
"ňlňkř;;zboru

Příloha : Aktuální protokolo rozboru vody v Bozvodné vodovodní sÍti Vodovodu Uhřice
Poznámka k výsledkÚm rozborÚ :

Za statisticky bezpečnou koncentraciobsahu dusičnanu ( prevence_oAM * dusičnanovéalimentární methemoglobinemie r<o1enco 1 ." pou"}ui"j;ffi /l No*

t4::,


