Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové
Sp. zn.: S-KHSHK 29758/2018/1
Č. j.: KHSHK 29758/2018/HOK.TU/Po

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

1. Pravomoc k výkonu kontroly:
§ 82 odst. 2 písm. b) zákona č. 258/2000 Sb.

2. Kontrolující (jméno a příjmení, č. služebního průkazu):
Hana Poková, č. služebního průkazu 0078

Vedoucí kontrolní skupiny (jméno a příjmení):
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Přizvané fyzické osoby (jméno a příjmení, číslo a datum vydání pověření zaměstnance zdravotního ústavu, název
zdravotního ústavu/jméno a příjmení, číslo a datum vydání pověření jiné odborně způsobilé fyzické osoby) a důvod jejich
přizvání:
Martina Kalašová – pověření č.j.: KHSHK 29144/2018/HOK.TU/Po ze dne 3.10.2018
Odběr pitné vody z veřejného vodovodu
3. Místo kontroly (lze specifikovat zejména názvem a adresou provozovny nebo jiným přesným popisem místa):
Vodovod pro veřejnou potřebu Nemojov – OÚ čp. 13, kancelář umývadlo

4. Kontrolovaná osoba:
právnická osoba (obchodní firma/název, sídlo, IČO):
Obec Nemojov, Nemojov čp. 13, 544 61 Nemojov, IČO 002 78 165
5.podnikající fyzická osoba (jméno a příjmení, datum narození, adresa trvalého bydliště a sídla, IČO, popř. i obchodní
firma):

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5. Osoby přítomné na místě kontroly:
kontrolovaná osoba (jméno a příjmení fyzické osoby podnikající/jméno a příjmení, datum narození, adresa trvalého
bydliště člena/členů statutárního orgánu oprávněného/oprávněných jednat za právnickou osobu):
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

povinná osoba [jméno a příjmení, datum narození, adresa trvalého bydliště, vztah ke kontrolované osobě ve smyslu
§ 5 odst. 2 písm. a) kontrolního řádu]: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6. Kontrola zahájena dne: 3.října 2018
Sídlo: Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje, Habrmanova 19, poštovní přihrádka 9, 501 01 Hradec Králové
tel.: 495 058 111, fax: 495 058 502, khshk@khshk.cz, e-podatelna: e-podatelna@khshk.cz, IDDS: dm5ai4r, www.khshk.cz
územní pracoviště Trutnov, Úpická 117, 541 17, telefon 499 829511, fax 499829510
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Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové
úkonem: odebráním vzorku pitné vody z veřejného vodovodu
Veřejný vodovod Nemojov
7. Předmět kontroly:
Plnění povinností stanovených pro provozovatele veřejného vodovodu zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně
veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů.

8. Vzorky odebrány: ano
č. odběrového protokolu 88/2018

Poučení:
Podle § 11 odst. 2 kontrolního řádu a § 90 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb. za odebraný vzorek zaplatí orgán ochrany
veřejného zdraví příslušný k výkonu kontroly osobě, jíž byl vzorek odebrán, náhradu ve výši ceny, za kterou tato
osoba věc v době jejího odebrání běžně na trhu prodává; nelze-li tuto cenu určit, pak náhradu ve výši ceny, za
kterou věc pořídila, případně náhradu ve výši účelně vynaložených nákladů. Náhradu orgán ochrany veřejného
zdraví zaplatí, pokud o ni kontrolovaná osoba požádá ve lhůtě do 6 měsíců ode dne, kdy byla seznámena se
skutečností, že výrobek splnil požadavky stanovené právními předpisy, rozhodnutím nebo opatřením orgánu
ochrany veřejného zdraví. Podle § 90 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb. se náhrada neposkytne za vzorek vody a
vzorek písku z pískovišť a dále v případech upravených v § 11 odst. 3 kontrolního řádu.

9. Poslední kontrolní úkon předcházející vyhotovení protokolu:
Doručením vypracovaného protokolu Zdravotního ústavu se sídlem v Ústí na Labem na KHS
č. 106776/2018
den jeho provedení: 10.10.2018

10. Kontrolní zjištění:
/zjištěný stav věci s uvedením nedostatků a označení ustanovení právních předpisů, které byly porušeny, včetně uvedení
podkladů (údaje, dokumenty, věci), z kterých tato kontrolní zjištění vycházejí (např. sdělení konkrétní osoby, HACCP,
provozní řád apod.)/

Při výkonu státního zdravotního dozoru byl v souladu s ustanovením Zákonu o kontrole §8 písm.b) kontrolního
řádu, byly odebrány vzorky z veřejného vodovodu zásobující obec Nemojov – odběrové místo Obecní úřad
Nemojov čp. 13 - umývadlo v kanceláři - v rozsahu kráceného rozboru + chlorečnany. O provedeném odběru
vzorku byl pořízen odběrový protokol č. 88/2018, který je nedílnou součástí tohoto protokolu o kontrole.
Dne 10.10.2018 byly na Krajskou hygienickou stanici Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové územní
pracoviště Trutnov doručeny výsledky laboratorního rozboru vzorku vody z veřejného vodovodu, odebrané dne
3.10.2018.
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Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové
Nemojov:
Výsledek výše uvedeného vodovodu VYHOVĚL ve všech ukazatelích vyhlášce č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví
hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody (dále jen „Vyhláška).

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:
a) Podle § 13 kontrolního řádu námitky proti kontrolnímu zjištění uvedenému v protokolu o kontrole může
kontrolovaná osoba podat Krajské hygienické stanici Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové 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.
b) Při postupu podle § 88 odst. 3 zákona č. 258/2000 Sb. může kontrolovaná osoba podat námitky proti
kontrolnímu zjištění uvedenému v protokolu o kontrole Krajské hygienické stanici Královéhradeckého kraje se
sídlem v Hradci Králové ve lhůtě 3 dnů ode dne předání protokolu o kontrole na místě kontroly. 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: 18.10.2018
14. Protokol obsahuje (počet stránek protokolu, popř. přílohu): 3
Protokol byl vyhotoven ve 2

stejnopisech.

15. Podpisy kontrolují
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