
Obcc t]hřice Náhraclní zástlbováni pitnou vodou

čerpaná voda musísvcu kvalitou odpovídat hygienickým předpisŮm
před zahájením používáníje nutno provést deuinfekci ci$terny , je třeba zváŽit,
eda postačídezinfekce, nebo se provede celková sanitace' vieťně
mechantcké očisty
umístění cisterny v terénu * pokud moŽno v čistém, bezprašném prostředí 

,

v létě pokud moŽno ve stinu
voda v cisterně bude denně obměňována , ua nepříznivých provozních
podminek max' p0 3 dnech v zimním období, za horkého léta v intervalu
ltratŠím, v závislosti na teplotě
při kaŽdém novém plněníje třeba vypustit veŠkeriý objem vody
1 x týdně by měl být stanoven sanitární den * provede se mechanické
vyčištěnícisterny , jeji dezinfekce chlornanem sodným a proplachem vodou
KaŽdá dávka bude k zachování stability dochlorována na koncentraci 0,3 ml
chloru / litr
BěŽná dezinfekce cisteren se provádÍ chlornanem sodným v koncentrací 1
mlil
Kontrola kvality vody v cisterně se provádídle možností , popř' na základě
rozhodnutí orgánu ochrany veřejného zdraví

Nelze určit jednotný postup, vŽdy je třeba zváŽit konkrétní situaci, kvalitu vody čerpané do
cisterny , délku převozu , ročníobdobí apod'

Pořadípřistavenícisternových vozŮ na místa :

obyvatelsfuo obce Uhřice * stanoviště před obecním úřadem Ulrřice
obyvatelstvo osady PanČocha - místo urČeno po konzultaci se starostou mésta
Morkovice _ slíŽany
Výroba přímo závislá na dodávce vody

1.

2.

3.

odběratelé budou poŽádáni o minimální odběr pitné vody jen pro hygienické Ůčely, což
představuje mnoŽstvi potřebné jen pro základni potřeby.

odběratelŮm z umístěných cisternových vozŮ je rovněŽ povoleno odebírat vodu pouze za
účelem hygÍenických potřeb'

"Voda Je potravtna a nelze .g i skladovat,'

Využití domovnÍch studnÍ na území obce pro nouzové zásobování

Voda ze studniJe urČena jako uŽitková, vý.iimeČně jako pitná u vytipovaných zdrojŮ. Pro tyto
účely musí bfi prováděny pravidelné rozbory vody a její hygieniit<é zajilťoní po dohodě s
orgánem hygienické služby'

opatření e hlediska kvality a kontroly vody

orgán ochrany veřejného zdraví, který na eákladě zhodnocení aktuální místní situace mŮŽe
rozhodnout o opatřeních u hlediska kvality a kontro|y vody (viz přílohy B,C ''Doporučení $ZŮ
Praha pro nouzové zásobování pitnou vodou").

&


