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Suchomasty – kvalita vody ve skupinovém vodovodu Suchomasty, Bykoš, Málkov.
Dne 7.10.2016 pod zn. KHSSC 53520/2016 bylo vydáno rozhodnutí ve věci omezení používání
nejakostní pitné vody ze skupinového vodovodu Suchomasty – Bykoš – Málkov pro pitné účely a
přípravu stravy pro věkovou skupinu do 1 roku z důvodu zjišťování nadlimitních hodnot ukazatele
Selen.
Tímto rozhodnutím bylo provozovateli tj. společnosti Suchomastská vodárenská uloženo v souladu
s požadavky zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve zn. pozd. předpisů
§ 3a odst. 8 ve znění pozdějších předpisů a v návaznosti na zpracované zdravotní riziko, zajistit pro
věkovou skupinu dětí do 1 roku pitnou vodu v množství 1 l/den.
Provozovatel provedl jako nápravné opatření vybudování části nové vodovodní sítě a přivedení
vody z vodovodu pro veřejnou potřebu z obce Tmaň do vodojemu Suchomasty. Součástí stavby
bylo vybudování nové tlakové čerpací stanice s akumulací.
V rámci zkušebního provozu byly doloženy laboratorní výsledky ze dne 27.9. 2017 prokázáno
4,5 µg/l, 13.9.2017 prokázáno 3,9 µg/l ukazatele Selen – odběr z rozvodné sítě vodovodu. Zjištěné
hodnoty zcela vyhověly požadavkům vyhlášky č. 252/2004 Sb., v pl. zn, kterou se stanoví
hygienické požadavky pro pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody – tj. 10 µg/l.
Voda ze skupinového vodovodu Suchomasty – Málkov – Bykoš splňuje požadavky citované
vyhlášky a lze ji tedy používat bez jakéhokoliv omezení: k pitným účelům, k účelům osobní
hygieny, mytí nádobí.
Rozhodnutí ze dne 7.10.2016 tímto pozbývá platnosti
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