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obec Uhřice _ vodovod Uhřice

_ Vodovod pro veřejnou potřebu (dále jen vodovod) slouŽí k trvalému rozvodu pitné vody'
Pitná voda dodávaná odběratelům vodovodem musí splňovat požadavky na zdravotní
nezávadnost pitné vody, stanovené zvláštním právním předpisem ('zákon t,. žsatzoo2 Sb', o
ochraně veřejného zdraví a o změně něktených souvisejících zákonů, v platném znění ajeho prováděcí předpis - vyhláška Ó. 252l2oo4 Sb., kterou se stanoví nyglenicre poŽadavky
na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, v ptatňém znění - dále jeň
vyhláška)' Dále zákon č' 1811997 Sb' o mírovém vyuŽívání ;áderné energie a ionizujíciho
l1ř-.eryí (atomový zákon) a prováděcí vyhláška Státního úřadu pro jadernóu bezpečnóst č.
30712002 Sb. o radiační ochraně, v platném znění udává poŽadavky na obsah přírodních
radionuklidů v pitné vodě dodávané k veřejnému zásobován í.

Provozovatel vodovodu podle ustanovení vyhlášky č,. 428t2oo1 Sb., v platném znění
(prováděcí vyhláška k zákonu č' 27412001 sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou
spotřebu v platném z1rě1í, dále jen zákon o VaK) zpracovává a postupuje podle,,,Piánu
kontrol jakosti vod". obě výše citované vyhlášky stanovují rozsah utaz'atátcr jakostí pitné
Ygdy a četnost jejího sledování. Zákon o VaK ukládá provozovateli předávai krajsiému
Úřadu výsledky rozborů surové vody 1 x za uplynulý rok a informovat ó iaxosti pitné vody.
Provozovatel má dále za povinnost předávat výsledký měření mnoŽství ijákosti odebíraných
podzemních vod 1 x ročně správci povodí'

o.b"9 Uhřice postupuje v oblasti sledování jakosti pitné vody i surové vody jako suroviny
pro_výrobu vody pitné v souladu se všemi platnými právními přeópisy.

Podle vyhl' č. 42812001 Sb., v platném znění se především'sĚou;e jakost vody při její
výrobě a distribuci (příloha č. 9 této vyhlášky), vyhl. č. 25a2oa4 Sb:, í platném znění se
zabýuá výhradně vodol pitnou ve spotřebišti - voda vytékající z kohouiků určených k oděru
pro lidskou spotřebu. Rozsah ukazatelů jakosti pitné úody á četnost jejího sledování závisína objemu vody vyrobené v m3/den a počtu zásobovanýcň obyvatel.

1. Zdroj vody : Vrt Uhřice
. podzemnívoda ze zdrqe místního významu

2. Voda vyrobená : Vodojem Uhřice

' podzemní voda ze zdrqe místního významu pouŽívaná s úpravou dezinfekcí
: GHC DESINFIK PoTMVINAŘsrcý SUPER STABIL pro dezinfekci pitné vody

3. Voda dodávaná odběratelům : Rozvodná vodovooní sir - náhodný,.ýoc1" místa odběru. splňuje poŽadavky na vodu pitnou ve všech sledovanýcn uražatéticn

Aktuální informace o jakosti dodávané pitné vody a látkách pouŽitých k dezinfekci vodyjsou zveřejňovány na úřednídesce obce Uhřice a Města Morkbvice (osaoa Éančocha) ánawebovýehstránkáehobeeUhřiee@poobdĚenivýsledkůrozborů
pitných vod'

Příloha ' Aktuální protokol o rozboru vody v Rozvodné vodovodní síti Vodovodu Uhřice
Poznámka k výsledkům rozborů :
Za statisticky bezpečnou koncentraci obsahu dusičnanů ( prevence DAM - dusičnanové
alimentárnímethemoglobinemie kojenců ) se povaŽuje 15 mg il No3-
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