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Dr. Jrínskóho 953
252 28 Černošice

IČ: 47536209

R}ZHoDNUTÍ
Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem vPrazejako organ ochrany veřejného
zdravi příslušný dle $ 82 odst. 1 a2 pism. a) zákona č. 25812000 sb., o ochraně veřejného zdraví a
zrrrěně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, rozhodla v Ťízeni podle $ 4
odst. 3 zákona č,' 25812000 Sb., takto:

Provozní Ťád vodovodu pro veřejnou potřebu _ Karlík - Lety vodovod, ktery provozuje
AQUACONSULT spol. s.r.o., Dr. Jarrského 953, 25228 Čemošice,IČ:47536209

se schvaluje
odúvodnění:

Provozní řád byl aktualizován a váahuje se na vodovod pro veřejnou potřebu v lokalitě Karlík Lety.

obce Karlík a Lety jsou ásobovány podzemní vodou zvrti LIG1a a zvrtu LK-2 v katastru
Mořinka. Zvodního zdroje je voda čerpána do vodojemu o objemu 2x150
Zvodojemu je
^3.
zásobena rozvodná síťobce Karlík a čast obce Lety. Celková délka rozvodné sítě činí17,34 m,
Vodovod sloužík ásobování obce Karlík a Lety pitnou vodou.
Hygienické ,lŇezpečenívody je dezinfekce upravené vody pomocíCI2, ktery je dávkován vodou ve
formě roár;ku chlornanu sodného o{AClo).
Počet zásobených obyvatel napojených na vodovod Karlík je 436 a Lety

11

58.

Labbratomí kontrola kvality pitné vody je prováděna v souladu se ziíkonem ě. 25812000 Sb'' o
ocfu.aně veřejného zdraví, ve mění pozdějších předpisů' Četnost a rozsah rozboru vzorků vody je
navrŽena v souladu s přílohou č, 4 vyttášlry č' 25212004 Sb., k1erou se stanoví hygienické
požarJavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody.

Karlík - Lety 4x zarok krácený rozbor.
Karlík - Lety 2x zarok úplný rozbor.
Trvalé odběrové místo je navrženo:
Karlík _ VDJ kryg. zabezpečení
Lety _ obecr:í úřad
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Proměnlivá místa odběru se budou měnit lx za rok metodou náhodného výběru tak, aby žádnýze
zásobovaných objektů nebyl vyloučen z možnosti kontroly v souladu s ust. $ 5 odst. 2 vyhl.
25212004 Sb.,

Dle $ 100 zékona č.25812000 Sb., o ochraně veřejného zdraví,je osoba, která vypracovala'provozní
řád povinna seznámit s ním své zaměstnance a zajistit a kontrolovat jeho dodržovaní
Poučenío odvolání:

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne doručeníMZ ČR v Praze
prostřednictvím Krajské hygienické stanice Středočeskéhokraje se sídlem v Praze
( $ 81 a 83 ziákonaě,500Da04 sb., správď řád ).
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Ine. B]airka Vávrová

vedoucí oddělení hygieny obecné a komtrnální

Rozdělovník:
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