
     

 

 

VÁŠ DOPIS ZN.:   
ZE DNE:  
 
SPIS. ZNAČKA:  S-KHSMS 22905/2012/OV/HOK 
ČÍSLO JEDNACÍ: KHSMS 22905/2012/OV/HOK 
VYŘIZUJE: MVDr. Mudra 
TEL.: 595 138 122 
FAX: 595 138 109 
E-MAIL: radim.mudra@khsova.cz 
 
DATUM:  23.7.2012  
 

O P A T Ř E N Í   O B E C N É   P O V A H Y 
 
Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje v Ostravě jako příslušný orgán ochrany veřejného zdraví 
v řízení podle § 82a odst. 1 písm. c)  zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých 
souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů v souladu s ustanovením § 94a odst. 1 zákona vydává toto 
opatření obecné povahy: 

z a k a z u j e   s e 
 
s okamžitou účinností koupání v povrchových vodách využívaných ke koupání ve vodní nádrži Slezská Harta – 
Nová Pláň. 
 
Tento zákaz platí do odvolání a v případě, že nebude odvolán do konce koupací sezóny. 
 
Odůvodnění: 
Dne 23.7.2012 bylo provedeno vyhodnocení výsledků laboratorních analýz vzorků vody odebraných pracovníky 
Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě ve vodní nádrži Slezká Harta – Nová 
Pláň ve dnech 16.7. a 19.7.2012.  Opakovanými laboratorními rozbory byly prokázány vysoké hodnoty 
mikrobiologického zmečištění v ukazateli -  enterokoky, překračující  limity uvedené v § 9 odst. 7 vyhl. č. 
238/2011 Sb., o stanovení hygienických požadavků na koupaliště, sauny a hygienické limity písku 
v pískovištích venkovních hracích ploch.  
Opakované překročení limitní hodnoty enterokoků představuje zvýšené riziko nákazy infekčním onemocněním.  
 
Dočasný zákaz používání vody ke koupání bude zrušen v případě vyhovujících laboratorních rozborů. 
 
Poučení: 
Proti tomuto opatření obecné povahy nelze podat podle § 173 odst. 2 správního řádu  opravný prostředek.  
Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti před jeho projednáním dnem vyvěšení na úřední desce v sídle 
Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě.  
Ve lhůtě do 15 dnů ode dne nabytí účinnosti tohoto opatření může kdokoli, jehož práva, povinnosti, nebo zájmy  
mohou být tímto opatřením dotčeny, uplatnit písemné připomínky u orgánu ochrany veřejného zdraví, který 
opatření vydal. 
 

Otisk úředního razítka 
 
 
 
 
 
 

TEL.: 595 138 111 
FAX: 595 138 109 

 Úřední hodiny: 
pondělí, středa 8:00 – 17:00 

 MVDr. Radim Mudra, v.r. 
vedoucí oddělení hygieny vody  

Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje 
 se sídlem v Ostravě 

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje  
se sídlem v Ostravě 

NA BĚLIDLE 7, 702 00 OSTRAVA 



     

 
Den vyvěšení: 23.7.2012   
 
 
 
 
Veřejné projednání opatření obecné povahy se koná dne  3.8.2012 v 10.00 hod. v zasedací místnosti Krajské 
hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, územní pracoviště Bruntál, Zahradní 5,       
792 11, Bruntál. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Doručuje se: 
 
Obecní úřad Nová Pláň – DS (k vyvěšení na úřední desce) 
 
Městský úřad Bruntál, odbor životního prostředí, silničního hospodářství a zemědělství – DS (k vyvěšení na 
úřední desce) 
 
Ministerstvo zdravotnictví ČR, Palackého nám. 4, Praha 2 - DS 
 


