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$ystém informování obyvatelstva

PřÍ mimořádné situaci, kdy je prameniŠtě v Uhřicích odstavenr Z provozu , nebo je
vážně ohrožena kvalita vody Ve zdroji- Vrtané studní, je nutné o prerušení nebo omezaní
dodávky pitné vody neprodleně Ínformovat obyvatelstvo prostřednictvim obecního úřadu
Uhřice a Městského úřadu Morkovice * $líŽany ( osade Pančocha), a to ťormou hlášení
místního rozhlasu , obchŮzkou , zveřejněním inÍormace na místních vývěskách čitabulich a
veřejných místech, prostřednictvím webavých stránek obce Uhřice a Města Morkovice *
slíŽany, popř' |etákovým systémem apod'

Mimořádnou situaci vyhlašuje starostka obce Uhřice , která dle charakteru a závaŽnosti
situace a poruchy informuje orgán ochrany veřejného zdravÍ ( Krajskou hygienickou stanici
Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně, ŮzemnÍ pracoviště KroměříŽ) a vodoprávní úřad {
Městský Ůřad Kroměříž, odbor životního prostředí)"

Náhradní zásobování pitnou vodcu bude realizováno :

a) Výdejem pitné vody přímo z arnraturní komory vodojemu , popřípadě
nejbliŽŠím podzemním hydrantem ze zásobgvacího řadu. Při druhérq3pŮsobu
bude využit *elý objem akumulace vodojemu.

b) Dovozem pitné vody

opatření při prováděnÍ nouzového zásobovánÍ pitnou vodotl

1' V připadě celoploŠné krizové situace je nutno zajistit nouzové zásobování
z akumulace pitně vody ve vodojemu na 100 m3.

2. Při výdeji pitné vody bude postupováno podle normy spotřeby při prováděni
nouzového zásobování vodou - pro první dva dny 5 litrŮ na osobu a den, pro třetí a
dalšídny 't0 aŽ 15 litrů na osobu a den, s tím, Že poŽadavky na jakost vody mohou
být v podminkách nouzového zásobováni vodou odlišné od poŽadavků na jakost
vody pitné { viz přílohy C,D)

3. Výdej pitné vody bude zabezp*čovat výdejní středisko jrnenovani obcí UhřÍce'
4. Pitná voda bude vydávána občanŮm do jejich v|astních nádob.
5. ostatní odběratelé sizajistí vlastní přepravni prostředky , včetně dopravy.

Dovoz pitné vody

Pro nouzové zásobování pitnou vodou dovozem bude vyuŽito vŠech dostupných dopravních
prostředkŮ a cisteren , m.j. i Vak KroměříŽ, a's.
Dovoz pitné vody je moŽno zajistit dopravnímr prostředky osazené cisternami :AVIA - 3 m'
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obecné hygienické zásady pro nouzové zásobování pitnou vodou cisternami

přerušení nebo omezení dodávky pitné vody oznární statutárnízástupce obce
Uhřice Krajskó hygienické stanici Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně, územní
pracoviště KroměříŽ) a vodoprávnímu Ůřadu { Městský úťad KroměříŽ, odbor
Životního prostředí)
poskytnuté převozní cisterny musí být vyhrazeny a použity pouze na převoz
pitné vody
cisterny musí být označeny nápisem : ,,Pitná voda po převaření"
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