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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích (dále také jen „KHS Jč
kraje“) jako správní orgán příslušný podle § 82a odst. 1 písm. a) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně
veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon
č. 258/2000 Sb.“), vydává postupem upraveným § 171 až 174 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění
pozdějších předpisů (dále také jen „správní řád“), ve spojení s § 94a odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb. tento

MONITOROVACÍ KALENDÁŘ
PRO KOUPACÍ SEZÓNU 2017
pro tyto další povrchové vody ke koupání v Jihočeském kraji
Koupací oblast

Místo odběru

Obec

Vodní nádrž Lipno

pláž Černá v Pošumaví

Černá v Pošumaví

Vodní nádrž Lipno

pláž Horní Planá

Horní Planá

Vodní nádrž Lipno

pláž Lipno nad Vltavou

Lipno nad Vltavou

Vodní nádrž Orlík

Chrást

Vodní nádrž Orlík

ATC Radava
veřejné tábořiště
Podolsko

Podolí I.

Rybník Hejtman

rybník Hejtman

Chlum u Třeboně

Rybník Staňkovský

rybník Staňkovský

Staňkov

Katastrální území
Černá v Pošumaví
619868
Horní Planá
643700
Lipno nad Vltavou
684309
Chrást u Zahořan
789852
Podolí I.
724360
Chlum u Třeboně
651630
Staňkov
753548

pro které zároveň určuje četnost a rozsah rozložení odběrů vzorku vod takto:
Ukazatel

Datum odběru – koupací sezóna 2017
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Chlorofyl-a
Mikroskopický obraz

Escherichia coli
Střevní enterokoky
Vizuální kontrola
1. znečištění odpady
2. přírodní znečištění
Průhlednost
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„+“ znamená, že ukazatel se v tomto termínu stanovuje
Dle posouzení orgánu ochrany veřejného zdraví v souladu s ustanovením § 10 odst. 1 vyhlášky
č. 238/2011 Sb., o stanovení hygienických požadavků na koupaliště, sauny a hygienické limity písku v
pískovištích venkovních hracích ploch, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č. 238/2011 Sb.“)
lze u výše uvedených dalších povrchových vod ke koupání očekávat s velkou pravděpodobností rozmnožení
sinic překračující limity I. stupně dle přílohy č. 4 tabulky č. 2 vyhlášky č. 238/2011 Sb. v koupací
sezóně 2017.
V uvedených dalších povrchových vodách ke koupání se při překročení limitů I. stupně pro výskyt sinic
podle přílohy č. 4 tabulky 2 vyhlášky č. 238/2011 Sb., v souladu s ustanovením § 10 odst. 2 vyhlášky
č. 238/2011 Sb. zvyšuje četnost odběrů za účelem kontroly na 5 až 9 dnů.
V souladu s ustanovením § 10 odst. 4 vyhlášky č. 238/2011 Sb., bude u uvedených dalších povrchových vod
ke koupání, ve kterých dojde při předcházejícím hodnocení v probíhající koupací sezóně k překročení
limitních hodnot pro III. stupeň ukazatele sinice, provedeno hodnocení podle přílohy č. 4 vyhlášky
č. 238/2011 Sb. tabulky č.3.
Monitorovací kalendář je závazný pro Krajskou hygienickou stanici Jihočeského kraje se sídlem v Českých
Budějovicích, neboť jde o další povrchové vody ke koupání uvedené v seznamu podle § 6g odst. 1 písm. a)
zákona č. 258/2000 Sb. bez provozovatele a lze očekávat, že se v nich bude koupat velký počet osob.
Odůvodnění:
Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích vydává na základě
zmocnění podle § 82a odst. 1 písm. a) zákona č. 258/2000 Sb. a v souladu s pravidly monitorování jakosti
vody podle vyhlášky č. 238/2011 Sb. tento monitorovací kalendář pro povrchové vody ke koupání, jejichž
orientační seznam je uveden v seznamu Ministerstva zdravotnictví České republiky podle § 6g zákona
č. 258/2000 Sb.
Zákon č. 151/2011 Sb., kterým byl změněn zákon č. 258/2000 Sb. a zákon č. 254/2001 Sb., o vodách,
ve znění pozdějších předpisů, provedl transpozici směrnice 2006/7/ES ze dne 15. února 2006 o řízení jakosti
vod ke koupání a o zrušení směrnice 76/160/EHS, do právních předpisů České republiky. Na povrchových
vodách označených v tomto monitorovacím kalendáři nikdo neprovozuje koupání, navštěvuje je však velký
počet osob ve smyslu směrnice č. 2006/7/ES, a proto zde úkoly vyplývající z uvedené směrnice Evropského
společenství plní místně příslušná krajská hygienická stanice, tedy Krajská hygienická stanice Jihočeského
kraje se sídlem v Českých Budějovicích. Citovaná směrnice Evropského společenství ukládá úkoly členským
státům na úseku řízení jakosti povrchových vod ke koupání. Především jde o povinnost monitorovat jakost
povrchové vody ke koupání tak, aby byla zajištěna ochrana zdraví koupajících se osob. Podle citované
směrnice probíhá řízení jakosti vody ke koupání na základě seznamu koupacích vod, stanovení koupací
sezóny, sestavení monitorovacího kalendáře a opatření řízení jakosti vod v případě neočekávané situace,
výjimečné situace nebo krátkodobého znečištění vody ke koupání. Dále citovaná směrnice Evropského
společenství vychází z klasifikace koupacích vod na základě dlouhodobého monitorování jejich jakosti
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a povinnosti členského státu pečovat o povrchové vody, využívané k tomuto účelu, cestou sestavení profilu
koupacích vod a jejich ochranou.
Návrh opatření obecné povahy byl dne 23.02.2017 rozeslán všem dotčeným obcím ke zveřejnění na úřední
desce, a to i způsobem umožňujícím dálkový přístup po dobu 15 dnů, v jejichž správním obvodu jsou
situovány jednotlivé lokality, které jsou předmětem monitorovacího kalendáře.
Na úřední desce KHS Jč kraje byl návrh opatření obecné povahy zveřejněn dne 24.02.2017, a to i způsobem
umožňujícím dálkový přístup, svěšen byl dne 10.03.2017.
Návrhem opatření obecné povahy vyzvala KHS Jč kraje dotčené osoby a veřejnost, aby k vydanému návrhu
opatření obecné povahy podávaly písemné připomínky nebo námitky ve lhůtě ode dne vyvěšení oznámení
tohoto návrhu opatření obecné povahy do 12.4.2017 včetně, na adresu Krajské hygienické stanice
Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích, Na Sadech 25, 370 71 České Budějovice. Dále KHS Jč
kraje vyzvala dotčené osoby a veřejnost prostřednictvím veřejné vyhlášky, aby se dne 12.04.2017 zúčastnily
veřejného projednání návrhu opatření obecné povahy v sídle KHS Jč kraje. Veřejného projednání se
nezúčastnily žádné dotčené osoby ani veřejnost ani nebyly přijaty písemné připomínky nebo návrhy.
Poučení:
Podle § 173 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, nelze proti opatření
obecné povahy podat opravný prostředek.
Účinnost:
Podle § 94a odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících
zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nabývá toto opatření obecné povahy účinnosti patnáctým dnem po dni
vyvěšení veřejné vyhlášky v sídle Krajské hygienické stanice Jihočeského kraje se sídlem v Českých
Budějovicích.

MUDr. Vratislav Heinige
ředitel odboru HOK KHS Jč kraje
otisk úředního razítka
Vyvěšeno v sídle Krajské hygienické stanice Jihočeského kraje sídlem v Českých Budějovicích dne:
Svěšeno dne:
Rozdělovník:
Opatření obecné povahy obdrží níže uvedené obce se žádostí o vyvěšení na úřední desce, a to i způsobem
umožňujícím dálkový přístup, a to po dobu 15 dnů, v jejichž správním obvodu jsou situovány jednotlivé
lokality, které jsou předmětem monitorovacího kalendáře.
KHS Jč kraje žádá uvedené obce o zpětné zaslání data vyvěšení a sejmutí tohoto opatření obecné
povahy z úřední desky.
Obecní úřad Černá v Pošumaví, Černá v Pošumaví 46, 382 23 Černá v Pošumaví
Městský úřad Horní Planá, Náměstí 54, 382 26 Horní Planá
Obecní úřad Lipno nad Vltavou, Lipno nad Vltavou 83, 382 78 Lipno nad Vltavou
Obecní úřad Kovářov, Kovářov 63, 398 55 Kovářov
Obecní úřad Podolí I, Podolí 61, 398 43 Podolí I.
Úřad městyse Chlum u Třeboně, Náměstí 115, 378 04 Chlum u Třeboně
Obecní úřad Staňkov, Staňkov 83, 378 06 Suchdol nad Lužnicí
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