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Informace o odvolání zákazu koupání v povrchové vodě využívané ke koupání ve vodní nádrži Slezská 
Harta – Nová Pláň 
 
Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě  
 

odvolává zákaz koupání 
 

v povrchové vodě využívané ke koupání ve vodní nádrži Slezská Harta – Nová Pláň, který byl vyhlášen dne 
23.7.2012  pod č.j. KHSMS 22905/2012/OV/HOK. 
 
Odůvodnění: 
Dne 23.7.2012 vydala  Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě opatření 
obecné povahy pod č.j. KHSMS 22905/2012/OV/HOK, kterým zakázala koupání v povrchové vodě využívané 
ke koupání ve vodní nádrži Slezská Harta – Nová Pláň. 
 
Dne 24.7.2012 odebrali pracovníci Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě 
kontrolní vzorek vody k ověření vývoje mikrobiologického znečištění vody. Laboratorní rozbory, provedené 
akreditovanou laboratoří Zdravotního ústavu se sídlem v Ostravě prokázaly, že hodnoty sledovaných 
mikrobiologických ukazatelů Escherichia coli a enterokoky nepřekračují 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.  
Na základě výsledku tohoto rozboru byl zákaz koupání ve vodní nádrži Slezská Harta – Nová Pláň k dnešnímu 
dni odvolán. 
 
 

Otisk úředního razítka 
 
 
 
 
 
 
 
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 

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  
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