30.J,au
KRAJsKÁ HyGl Eltl tcxÁ srnxlce
srŘenočrsxÉHoKRAJE sr sípmu v
č;.: xHssc 3g44gl2020

pRAzE

PROTOKOL

o

kontrole

pořízený z kontroly vykonané podle zákona č.25512012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), a § 88 zákona č.
258D000 Sb., o ochraně veřejného r.draví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších

předpisů (dále Jen ,,zákon 258")

1.

Pravomoc k l"úkonu kontrolv:

§ 82 odst, 2 písm. b) zakona 258
2.

Kontroluiící (iméno, příjmení, č. služebníhoprůkazu):

Jarmila Gregovská č. průkazu 0233
Kontaktní spojení: Tel.: + 420 3l1 548 832

E-mail: jarmila.gregovska@klrsstc.cz, referent státní správy Krajské hygienické stanice
Středočeského kraje se sídlern v Ptaze,územni pracoviště Beroun, Politických vězňů 455,266 0I
Beroun

Vedoucí kontrolní skupiny (méno, příjmení):

Přizvané fyzické osoby (méno, příjmeni, čísloa dafum vydání pověření zaměstnance zdravotního ústavu,
název zdravotníllo ústavu/jméno, příjmení, čísloa datum vydáni pověření jiné odborně způsobiléfyzické osoby)
a důvod jejich přlzváníz

Milan Fořt - Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem, centrum hygienických laboratoří,
Moskevská 15,400 01 Ústí nad Labem,30.06.2020 k provedení odběru aanalýzy rozboru
vzorku vody, která zásobuje vodovod pro veřejnou potřebu obce Zadni Třebaň
3. MÍsto kontroly

(lze specifikovat zejména názvem a adresou provozovny nebo jiným přesným popisem

místa):

Vodovod pro veřejnou potřebu - Zadní Třebaň
4. Kontrolovaná osoba:
právnická oso ba (obchodn í ťtr mal název,sídlo, IČO) :
Obec Zadni Třebaň, se sídlem Na Návsi 6,267 26 ZadníTřebaň, IČ: a0%4028

Podnikajícífyzická osoba

obchodní firma)

(iméno, příjmení, datum narození, sídlo, místo trvalého pobyfu, IČO, popř. i

:

osoby přííomnéna místě kontrolv:
kontrolovaná osoba (méno a příjmení fyzické osoby podnikající,čísloa doba platnosti dokladu totožnosti
/jméno a přijmení, datum narozoní, místo trvalého pobytu člena/členůstatutárního orgánu
5.

oprávněného/oprávněnýchjednat za právnickou osobu, čísloa doba platnosti dokladu totožnosti):

Povinná osoba (méno a přijrnení, datum narození, místo ťvatéhopobytu, čísloa doba plaírosti dokladu totožnosti,
váah ke kontrolované osobě ve smyslu § 5 odst. 2 písm. a) kontrolního řádu)
Kontrola byla v souladu se zákonem (ustanovení § 88 odst. 2 zél<onač.258) zahájenabez účasti
kontrolované osoby

Územnípracovištěv Beíouně,Poliiickýchvězňů455,26644Beroun,tel.:31í 548831 .íax:3,11 54884o.+podatelna@khsglc.9z
,1 .
Diitrichova 17 , 128 01 Praha 2 , tél.: +420 234 118
fax: +420 224 916 561 . Www.khsstc,cz . lD datové schránky: hhcai8e
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v 09:37 hodin,
dne: 3a.a6.2020
ústavu se sídlem v Ústí nad Labem
Zdravotního
pracovníkem
úko"eňdběr.*rzo.:b"oáy
6. Kontrola zaháiena

za přítomnosti pracovníka

KHS UP Beroun

7. Předmět kontroly:

@naplněnípovinnostidodavatelevodyproveřejnoupo!řebudlezákona258
jakost pitné vody podle

§ 3
3 odst. 2 - zajisiit, aby dodávaná pitná voda měla
se
kÍerou
Sb.,
25212004
é.
vylrlášky
požadavkům
Qdstavce 1 a"tím zqistit, aby voda v}hověla
ve
pitné
vody,
štanovi hygienické pbzuau*ý na pitnou a teplóu vodu a rozsah a ěetnost kontroly

;;J;# v §

znění pozdějšíchpředpisů (dálejen ,,vyhlášky 252")
8. Vzorlrv

odebrány: *e

ano

(č. protokolu o odběru vzorků 5288412020)

Í

ábem, centrum hygienických laboratoří,

MÓskevská 15, 40001 ústínad Labem, pracoviště č. P
protokol o zkoušce 5288412020 ze dne 07.07.2020
den jeho provedení: 16.07.2020
l
státního dozoru zahqena
potřebu dodávat vodu
pro
veřejnou
vodovodu
provozovatele
odst. 2 podle § 3 odst. 1.
re splnoni těto povinnosti je provozovatel povinen zajistit,
13,

U Nemocnice 85, pod

oznaČením

kontrola zaměřená na povinnost
kvality vody pitné v souladu s § 3
aby voda vyhovovala poŽadavkŮm

Řoruo. vzorku vody provedl Zdravotní rlstav se sídlem v Ústí nad Labem, centrum hYgienických
85,
laboratoří _ pru.oúsié plz Františka Kloze 2316, K|adno, pracoviště P 13 U Nemocnice
Příbram, pracoviště P10, ČeskéBudějovice.
(kontrotní Ťád)
tnformaci o zahájeni kontroly podle § 5 odst. 3 zákona ě. 255120|2 Sb., o kontrole
byla dne 0L07.ŽO20 pod, ěj. KHSSC 33883/2020 prostřednictvím datové schránky.
Dne 16,07.2020 obdrŽe1a Krajská hygienická stanice StředoČeského kaje se sídlem vPraze
protokol z uvedeného odběru pod označenímprotokol o zkoušce č. 5288412020 ze dne
07.07.2020.

Rozsah vyšetření _ krácený mikrobiologicko _ chemický rozbor vody
Místo odúěru: ZadníTřebáň _ základní a mateřská škola - kuchyně - qitokový kohout dřez
Ze

iledovaných ukazatelích. (mikrobiologických a chemickÝch\,
Závérz
ffiii-rotou bylo prokázáno, že provozovatel vodovodu pro veřejnou potřebu sPlnil Povinnosti
stanovené ciiovan;im zákonem u to u § 3 odst. 1 tj. dodávat vodu kvality vodY Pitné vsouladu
s požadavky vyhlášky é.25212004 Sb., ve zn. pozn. předpisů,
548 831 ,fax:31Í 548 B4O'e-p9datelna@khs§tc,cz
územni pracovištěv Berouně.Politických vězňú455.26644 Beíoun,tel.:3í1
,fax: +42Q2249'16561 ,Www,khsstc,cz,lDdalovéschránky: hhcai8e
Ditlrichová17,12801Píaha2,lel.:+42o234118111
2

