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 č.j.: KHSJM 63304/2021/BK/HOK                sp. zn.: S-KHSJM 00421/2021 
 
 

PROTOKOL o kontrole 
pořízený z kontroly vykonané podle zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), a podle 
§ 88 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“) 
 
 
1. Pravomoc k výkonu kontroly:  
 
§ 82 odst. 2 písm. b) zákona č. 258/2000 Sb., 
zákon č. 94/2021 Sb., zákon o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19 
a o změně některých souvisejících zákonů, 
 
2. Kontrolující (jméno, příjmení, č. služebního průkazu): 
 
Ing. Jana Dvořáková, služ. průkaz č. 0207 
 
Přizvané fyzické osoby (jméno, příjmení, číslo a datum vydání pověření zaměstnance zdravotního 
ústavu, název zdravotního ústavu/jméno, příjmení, číslo a datum vydání pověření jiné odborně 
způsobilé fyzické osoby) a důvod jejich přizvání: 
 
-- 
 
3. Kontrola zahájena dne:  18. 10. 2021 v 14:30 hodin předložením služebního průkazu osobě 
přítomné na místě kontroly 

 
4. Místo kontroly (lze specifikovat zejména názvem a adresou provozovny nebo jiným přesným 
popisem místa): 
 
Veřejný vodovod Světlá 
 
5. Kontrolovaná osoba: 
právnická osoba (obchodní firma/název, sídlo, IČO): 
 
Obec Světlá, Světlá 55, 679 63 Velké Opatovice, IČO 00841846 
 
6. Osoby přítomné na místě kontroly:  
 
Ing. Eduard Dokoupil, starosta obce, osoba úředně známá 
 
7. Předmět kontroly: 
 
Plnění povinností stanovených v § 3, § 4 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví 
a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů ve spojení s vyhláškou 
č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah 
kontroly pitné vody, ve znění pozdějších předpisů; 
kontrola plnění MO MZ č.j. MZDR 14601/2021-25/MIN/KAN ze dne 27. 9. 2021 (služby a maloobchod) 
a MO MZ č.j. MZDR 15757/2020-56/MIN/KAN ze dne 30. 7. 2021 a jeho změny MO MZ č.j. MZDR 
15757/2020-58/MIN/KAN ze dne 27. 8. 2021 (ochrana dýchacích cest).  
 
8. Vzorky odebrány:   
 
ano, protokol o odběru č. 1571/2021 ze dne 28. 4. 2021 
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9. Poslední kontrolní úkon předcházející vyhotovení protokolu:              
 
kontrola laboratorních rozborů  
  
den jeho provedení:  22. 10. 2021 
 
10. Kontrolní zjištění včetně uvedení podkladů, ze kterých vychází:   
 
Doklady a ostatní materiály, o které se kontrolní zjištění opírá: 

1. Provozní řád vodovodu Světlá schválený rozhodnutím KHS Jmk ze dne 4. 3. 2009 č. j. 
1949/2009/BK/HOK  

2. Rozhodnutí KHS JmK – určení mírnějšího limitu pro ukazatel uran ze dne 17. 6. 2019 č. j. 
KHSJM 32194/2019/BK/HOK 

3. Laboratorní rozbory pitné vody z vodovodu Světlá zaslané do informačního systému Ministerstva 
zdravotnictví PiVo 

4. Laboratorní rozbor - protokol č. 18856/2021 vyhotovený dne 12. 5. 2021 

Kontrolní vzorek pitné vody: 
Datum odběru: 28. 4. 2021 
Místo odběru: Světlá č.p. 82, prodejna COOP - umyvadlo 
Protokol o zkoušce číslo: 18852/2021, laboratoř: Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě, Centrum 
hygienických laboratoří 
Provedená vyšetření: Pitná voda - úplný rozbor s výsledkem: Vyhověl 
 
Povinnost zajistit, aby dodávaná pitná voda měla jakost pitné vody stanovenou hygienickými limity 
ukazatelů jakosti pitné vody dle § 3 odst. 1a 2 zákona č. 258/2000 Sb. ve spojení s příloha č. 1 
vyhlášky 252/2004 Sb. - splněna. 
Povinnost zajistit u držitele osvědčení o akreditaci, držitele osvědčení o správné činnosti laboratoře 
nebo u držitele autorizace kontrolu jakosti pitné vody dle § 4 odst. 1 písm. a) zákona č. 258/2000 Sb. - 
splněna. 
Povinnost zajistit kontrolu jakosti pitné vody u držitele osvědčení o akreditaci, držitele osvědčení 
o správné činnosti laboratoře nebo u držitele autorizace v rozsahu stanovené prováděcím právním 
předpisem dle § 4 odst. 1 písm. a) zákona č. 258/2000 Sb. ve spojení s § 4 a příloha č. 5 vyhlášky 
252/2004 Sb. - splněna. 
Povinnost zajistit kontrolu jakosti pitné vody u držitele osvědčení o akreditaci, držitele osvědčení 
o správné činnosti laboratoře nebo u držitele autorizace v četnosti stanovené prováděcím právním 
předpisem dle § 4 odst. 1 písm. a) zákona č. 258/2000 Sb. ve spojení s § 4 a příloha č. 4 vyhlášky 
252/2004 Sb. - splněna. 
Povinnost zajistit pořízení protokolu o kontrole jakosti pitné vody jakosti pitné vody u držitele 
osvědčení o akreditaci, držitele osvědčení o správné činnosti laboratoře nebo u držitele autorizace 
v elektronické podobě dle § 4 odst. 1 písm. b) zákona č. 258/2000 Sb. - splněna. 
Povinnost vypracovat provozní řád a jeho změny dle § 4 odst. 3 zákona č. 258/2000 Sb. - splněna. 
Povinnost neprodleně prošetřit nedodržení nejvyšší mezní hodnoty nebo mezní hodnoty jakéhokoli 
ukazatele, stanoveného prováděcím právním předpisem nebo povoleného nebo určeného podle 
zákona č. 258/2000 Sb., zjistit jeho příčinu a přijmout účinná nápravná opatření dle § 4 odst. 4 zákona 
č. 258/2000 Sb. - splněna. 
Povinnost neprodleně informovat příslušný orgán ochrany veřejného zdraví o nedodržení nejvyšší 
mezní hodnoty nebo mezní hodnoty jakéhokoli ukazatele stanoveného prováděcím právním 
předpisem nebo povoleného nebo určeného podle zákona č. 258/2000 Sb., a o jeho příčině dle § 4 
odst. 4 zákona č. 258/2000 Sb. - splněna. 
 
Kontrola plnění povinností vyplývajících z rozhodnutí KHS JmK ze dne 17. 6. 2019 č.j. KHSJM 
32194/2019/BK/HOK: Obyvatelstvo obce je informováno prostřednictvím webových stránek obce 
o kvalitě pitné vody i určení mírnějšího limitu pro ukazatel uran. V roce 2021 byly dosud provedeny 
2 krácené rozbory a 1 úplný rozbor pitné vody, kontrola ukazatele uran byla provedena 1. 2. 2021, 
31. 5. 2021 a 6. 9. 2021. Co se týká řešení nadlimitní hodnoty uranu v pitné vodě, pokud ani nově 
připojovaný vrt situaci nezlepší, obec plánuje tuto situaci řešit pravděpodobně pořízením filtrace (na 
odstranění uranu) do místního vodojemu. Pokud se nyní řešené připojení nového vrtu, příp. pořízení 
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filtrace nestihne realizovat do června 2022, tak obec požádá o prodloužení výjimky – určení 
mírnějšího limitu pro ukazatel uran.  
 
Provozovatel předpokládá předložit nový provozní řád veřejného vodovodu Světlá, jehož 
součástí bude i posouzení rizik systému zásobování pitnou vodou, po dokončení připojení 
nového vrtu v průběhu roku 2022. 
 
V rámci kontroly vodovodu byla provedena i kontrola plnění mimořádná opatření (v souvislosti 
s Covid-19) v objektu Obecního úřadu Světlá na adrese Světlá 55, 679 63. Mimořádná opatření jsou 
plněna, nebylo zjištěno porušení mimořádných opatření. 
 
 
11. Požadavek kontrolujícího na podání písemné zprávy o odstranění nebo prevenci 
nedostatků zjištěných kontrolou podle § 10 odst. 2 kontrolního řádu: 
 
Kontrolovaná osoba předloží písemnou zprávu o odstranění/prevenci zjištěných nedostatků ve lhůtě 
do: --- 
 
12. Poučení: 
 
Podle § 13 kontrolního řádu námitky proti kontrolnímu zjištění uvedenému v protokolu o kontrole může 
kontrolovaná osoba podat Krajské hygienické stanici Jihomoravského kraje se sídlem v Brně ve lhůtě 
15 dnů ode dne doručení protokolu o kontrole. Námitky se podávají písemně, musí z nich být zřejmé, 
proti jakému kontrolnímu zjištění směřují, a musí obsahovat odůvodnění nesouhlasu s tímto 
kontrolním zjištěním. 
 

 
13. Protokol vyhotoven dne:  22. 10. 2021 v 10:05  hodin. 
 
 
14. Protokol obsahuje (počet stránek protokolu, popř. přílohu): 3 strany 
 
Příloha: Protokol č. 18856/2021 vyhotovený dne 12. 5. 2021 
 
Protokol byl vyhotoven ve 2 stejnopisech. 
   
15. Podpisy kontrolujících: 
 
 
 
 
 

Ing. Jana Dvořáková v. r. 
odborný rada 

oddělení hygieny obecné a komunální 
územního pracoviště Blansko 

 
 
 
 
Za správnost vyhotovení: RNDr. Danuše Křížová 
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