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Krajská hygienická stanice Pardubického kraje 

se sídlem v Pardubicích 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

Č.j.: KHSPA 15340/2019/HOK-CR                      V Chrudimi dne 14. 08. 2019  
 

 

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY 

 
 

Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích (dále jen „KHS“) jako 

příslušný správní orgán podle § 82 odst. 2 písm. a) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně 

veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen „zákon o ochraně veřejného zdraví“), postupem podle § 171 až 174 zákona č. 

500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, rozhodla takto: 

 

S účinností od 17:00 hodin dne 14.08.2019 se na základě příznivých laboratorních 

rozborů reprezentativního souboru vzorků vody ruší opatření obecné povahy č.j.: 

KHSPA151447/2019/HOK-CR ze dne 12.08.2019, kterým bylo zakázáno požívat vodu 

z veřejného vodovodu ve městě Polička a obcích Pomezí a Květná jako pitnou a bylo 

možno vodu z veřejného vodovodu zde používat jako pitnou pouze po převaření. 

 

KHS dále doporučuje postup spotřebitelů po odvolání nařízení převařování vody takto: 

a) Nechat odtéci studenou vodu po dobu jedné až pěti minut, nejméně ale do ustálení teploty 

(voda je stabilně chladná). Odmontujeme všechna zařízení namontovaná na kohoutek 

(perlátory apod.), řádně je propláchneme a namočíme na půl hodiny do virucidního 

dezinfekčního přípravku nebo ponoříme do nádoby s vodou, kterou ohřejeme až k bodu varu. 

b) Ze zařízení na výrobu ledu v lednici odstraníme všechen led a zařízení umyjeme a 

opláchneme. 

c) Pokud jsou bojlery na teplou vodu nastaveny na nízkou teplotu (pod 50 °C), vypustíme z 

nich všechnu vodu a naplníme je novou studenou vodou. 

d) Pokud používáte nějaké zařízení na doúpravu vody v domácnosti („vodní filtr“), vyměníme 

filtrační vložku za novou, předtím celé zbylé zařízení důkladně umyjeme a propláchneme, 

případně dezinfikujeme. Nelze-li filtrační element vyměnit, poradíme se s prodejcem, jak dále 

bezpečně postupovat. U iontoměničů několikrát zapneme regenerační cyklus a zařízení. 

 

Odůvodnění: 

KHS na základě předložených laboratorních protokolů o vyšetření vzorků vody z veřejného 

vodovodu v Poličce, Pomezí a Květné, které byly vyhotoveny provozovatelem vodovodu 

společností VHOS, a.s., se sídlem: Nádražní 1430/6, 571 01 Moravská Třebová, IČO: 

48172901, dne 12.08.2019 a protokolu z virologického vyšetření vzorků vody, které 

vyhotovil na základě objednávky KHS Výzkumný ústav veterinárního lékařství v. v. i., 

Hudcova 296/70, 621 00 Brno, dne 14.8.2019, ruší s účinností od 17:00 hodin dne 14.08.2019 

na základě příznivých laboratorních rozborů reprezentativního souboru vzorků vody opatření 

obecné povahy č.j.:KHSPA151447/2019/HOK-CR ze dne 12.08.2019, kterým bylo zakázáno 

požívat vodu z veřejného vodovodu ve městě Polička a obcích Pomezí a Květná jako pitnou a 

bylo možno vodu z veřejného vodovodu zde používat jako pitnou pouze po převaření. 

 

Na základě předběžných zjištění provozovatel vodovodu odstavil od sítě vrty V6 a V7 a do 

spotřebiště je dodávaná pouze voda ze soustavy Sebranice a Čistá. Průběžně jsou prováděna 

nápravná opatření, šetření příčin, jak došlo ke kontaminaci odstavených vodních zdrojů, a je 

prováděno vzorkování vody v síti. Zrušení tohoto předběžného opatření je provedeno na 
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základě předložených příznivých laboratorních rozborů reprezentativního souboru vzorků 

vody, které provedla akreditovaná pracoviště. Nadále bude probíhat monitorování 

mikrobiologických ukazatelů v rozsahu krácených rozborů v četnosti ob den. Dále pak budou 

v četnosti 1 x týdně provedena tři virologická vyšetření na ověření nepřítomnosti norovirů, a 

to v lokalitách Polička, Pomezí a Květná. 

 

Poučení: 

Proti opatření obecné povahy nelze dle § 173 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve 

znění pozdějších předpisů, podat opravný prostředek. 

    

 

       MUDr. Jaroslav Říha  v.r.  

                             ředitel odboru hygieny obecné a komunální 

  

 
 

Vyvěšeno v sídle KHS dne:  14. 08. 2019                                                              

 

Svěšeno dne:  


