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Rozbory vody
Vážení občané, jelikož velká část našich studní byla poznamenána dešti
v minulých dnech, zasílám informace o možnosti rozboru vody.

1)

Bezplatný rozbor

Pro nárok na bezplatný rozbor studní musí být splněny následující podmínky:
a) Bezplatný rozbor vody je prováděn pouze u studní zatopených vodou
z řeky, z potoka nebo splachem z polí. Konkrétní způsob zatopení je
potřeba prokázat např. fotografií, písemným prohlášením nebo jinou formou
svědecké výpovědi o zjištění skutečnosti zatopení.
b) Jakost vody se ověřuje pouze u studní, které jsou jediným zdrojem pitné
vody a odpovídají základním požadavkům na stavebně technické
zabezpečení.
c) Upřednostňují se trvale obydlené objekty, stavby zkolaudované a využívané
k bydlení. Bezplatný odběr se nevztahuje na rekreační objekty.
d) Zdarma je prováděno pouze první vyšetření jakosti vody. Jakost vody se
ověřuje v rozsahu tzv. kráceného rozboru dle platné legislativy upravující
jakost vody.
e) Odběr je prováděn v daném místě uvnitř budovy nebo pozemku, kde pitná
voda vytéká z kohoutku určeného k odběru pro lidskou spotřebu.
f) Vzorky se odebírají po opadnutí povodňové vlny, stabilizace situace v daném
území a provedení opatření dle pokynů uvedených v postupu při sanaci
zatopené studny (po vyčistění a dezinfekci studny).

V případě, že váš zdroj pitné vody splňuje výše uvedené podmínky a) až
c), nahlaste toto do čtvrtka, 27.6.2013, na Obecním Úřadu v Útušicích.
Tyto informace budou následně předány na KHS Plzeň.
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2)

Placený rozbor za zvýhodněnou cenu

V případě, že nesplňujete některý z bodů pro bezplatný rozbor, je pro vás
určena nabídka Zdravotního ústavu na placené rozbory vody za
zvýhodněnou cenu. I v tomto případě je však nutné provést vyčistění a
dezinfekci studny před odběrem vzorku.

V případě zájmu kontaktujte Obecní Úřad v Útušicích nebo přímo
Zdravotní ústav.

AKCE ROZBOR VODY – POVODNĚ 2013
(informativní rozbor)

TRVÁNÍ ČERVEN-SRPEN
ROZSAH STANOVENÍ:


Escherichia coli



Enterokoky



Clostridium perfringens



Amonné ionty



Dusičnany



Dusitany



TOC
Cena pro soukromé osoby v akci

699,-

včetně DPH.

Cena obsahuje:
rozbor vzorku, vystavení protokolu s výsledky, vystavení odborného posudku

Adresy pracovišť Zdravotního ústavu na www.zuusti.cz/pracoviště/

Kontaktní a odběrové místo hygienických laboratoří Plzeň
17.listopadu, Plzeň,

PO - ČT

7:00 – 18:00 hod.

PÁ

7:00 – 15:00 hod.

Telefon: 371 408 608
Email: cen.prijem@zuusti.cz
Zdravotní ústav provozuje akreditované laboratoře, tj. provádí rozbory. Nejsme kontrolním
orgánem, nedáváme sankce za nevyhovující vodu. Pomůžeme vám zjistit, jakou vodu pijete, a
poradíme vám v případě, že voda nevyhovuje limitům vyhlášky.
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