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Vážený pane řediteli, vážení členové představenstva,
V minulých dnech jsme obdrželi z Vaší společnosti Rozhodnutí Krajské hygienické stanice,
č.j. KHSJM 44166/2021/BV/HOK, vydané dne 9.8.2021, ve kterém se určuje mírnější
hygienický limit na pitnou vodu a povoluje na časově omezenou dobu užití vody, která
nesplňuje mezní hodnotu ukazatele amonné ionty.
Podnětem pro toto Rozhodnutí bylo podání občanů z naší obce, při kterém bylo zjištěno
překročení nejvyšší mezní hodnoty ukazatele dusičnany. Následnými kontrolními odběry
provedenými již Vaší společností byly zvýšené hodnoty potvrzeny.
Předmětné Rozhodnutí Krajské hygienické stanice konstatuje závažnost kontrolních zjištění a
z toho vyplývající omezení v používání vody. Současně však byl stanoven mírnější
hygienický limit, než stanovuje vyhláška č. 252/2004 Sb, kterou se stanoví hygienické
požadavky na pitnou a teplou vodu pro ukazatel – dusičnany. Dále bylo pro naší obec
stanoveno omezení v užívání vody z vodovodu vyplývající ze zpracovaného hodnocení
zdravotních rizik při zvýšeném obsahu dusičnanů na maximálně 60 dnů v roce. Tento
mírnější limit je časově ohraničen datumem 30.6.2024. Přičemž je doba platnosti tohoto
limitu určena výhradně pro realizaci nápravných opatření, která jsou definována v bodě 5.
uvedeného Rozhodnutí.
Vedení obce se závažností kontrolních zjištění aktivně zabývá a stávajícím postupem
společnosti Vodovody a kanalizace Břeclav a.s. je znepokojena.
Postup, kdy na místo odstranění znečišťujícího zdroje, případně na místo zajištění náhradního
zdroje vody, je přistoupeno ke zvýšení limitu dusičnanů, považuje vedení obce za chybné a
pro zdraví, zejména rizikových skupin obyvatel, nepřípustné. Jak si mají sami občané zajistit
kontrolu nad tím, že zvýšené dusičnany budou ve vodě obsaženy a konzumovány maximálně
po dobu 60-ti dnů v roce? To je zjevně nerealizovatelné, alibistické a pro rizikové skupiny
obyvatel naprosto nepřijatelné.
Vážený pane řediteli, vážení členové představenstva, vedení obce tímto nechce polemizovat
s vydaným Rozhodnutím Krajské hygienické stanice, ani s jejími závěry. K tomu nemáme
potřebné informace, ani potřebné odborné znalosti.
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Cílem je zajištění dodávky pitné vody, tak aby splňovala běžné hygienické limity, které
stanoví vyhláška č. 252/2004 Sb.
Z výše uvedených důvodů Vás tímto jménem vedení obce zdvořile žádám:
- O prověření možnosti technologického řešení k zajištění snížení obsahu dusičnanů
- O zajištění pravidelných kontrolních měření v naší obci v intervalu minimálně 2 x
týdně
- O nepřetržitou informovanost o aktuálních měření
- O připravenost k zajištění náhradního zdroje pitné vody pro rizikové skupiny obyvatel
v případě, že se přijatými opatřeními nepodaří zajistit snížení obsahu dusičnanů.

Za kladné vyřízení předem děkuji.

Ing. Jan Helikar
starosta obce
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