KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE
KRAJE VYSOČINA SE SÍDLEM V JIHLAVĚ
V Jihlavě dne 24.4.2020
Č.j.:
Sp. značka:
Počet listů/příloh:
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MONITOROVACÍ KALENDÁŘ__
Krajská hygienická stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě jako věcně příslušný správní orgán
dle § 82a odst. 1 písm. a) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zákon o ochraně veřejného zdraví“) a místně příslušný dle § 11 odst. 1 zák. č.
500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ správní řád“), vydává postupem
podle § 171 až 174 správního řádu a postupem dle § 94a zákona o ochraně veřejného zdraví pro
koupací sezonu 2020 tento návrh monitorovacího kalendáře:
A. Přírodní koupaliště na povrchových vodách, ve kterých nabízí službu koupání provozovatel
v roce 2020 v Kraji Vysočina
Četnost a rozsah rozložení odběrů vzorků vod:
Ukazatel
Escherichia coli
intestinální enterokoky
znečištění odpady
přírodní znečištění
průhlednost
vodní květ
sinice
chlorofyl-a
mikroskopický obraz
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"+" znamená, že ukazatel se v tomto termínu stanovuje: "-" znamená, že ukazatel se v tomto termínu
nemusí stanovovat
Místa odběrů vzorků v kraji:
Okres Třebíč
Veřejné koupaliště Rouchovany – rybník Stejskal - přírodní koupaliště místního významu

Ve výše uvedených přírodních koupalištích na povrchových vodách, ve kterých nabízí službu
koupání provozovatel a v dalších povrchových vodách ke koupání se při překročení limitů
I. stupně pro výskyt sinic podle § 10 odst. 2 vyhlášky č. 238/2011 Sb., se zvyšuje četnost vzorkování
na 1x za 5 až 9 dnů.
Krajská hygienická stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě,
Tolstého 1914/15, 58601 Jihlava, tel.: +420 567 564 551, e-mail: podatelna@khsjih.cz, ID: 4uuai3w
Vyřizuje: Ing.Martina Fišarová , tel.: +420 567 564 570, e-mail: martina.fisarova@khsjih.cz

B. Další povrchové vody ke koupání v r. 2020 v Kraji Vysočina
Četnost a rozsah rozložení odběrů vzorků vod:
Ukazatel
Escherichia coli
intestinální enterokoky
znečištění odpady
přírodní znečištění
průhlednost
vodní květ
sinice
chlorofyl-a
mikroskopický obraz
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"+" znamená, že ukazatel se v tomto termínu stanovuje: "-" znamená, že ukazatel se v tomto termínu
nemusí stanovovat
Místa odběrů vzorků v kraji:
Okres Jihlava
rybník Malý Pařezitý
rybník Velký Pařezitý – rybník vypuštěn
Okres Pelhřimov
VN Trnávka
Lom Horní Cerekev

Ve výše uvedených přírodních koupalištích na povrchových vodách, ve kterých nabízí službu
koupání provozovatel a v dalších povrchových vodách ke koupání se při překročení limitů
I. stupně pro výskyt sinic podle § 10 odst. 2 vyhlášky č. 238/2011 Sb., se zvyšuje četnost vzorkování
na 1x za 5 až 9 dnů.

Krajská hygienická stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě,
Tolstého 1914/15, 58601 Jihlava, tel.: +420 567 564 551, e-mail: podatelna@khsjih.cz, ID: 4uuai3w
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C. Další povrchové vody ke koupání v r. 2020 v Kraji Vysočina, u kterých lze během koupací
sezóny odůvodněně předpokládat rozmnožení sinic
Četnost a rozsah rozložení odběrů vzorků vod:
Ukazatel
Escherichia coli
intestinální enterokoky
znečištění odpady
přírodní znečištění
průhlednost
vodní květ
sinice
chlorofyl-a
mikroskopický obraz
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"+" znamená, že ukazatel se v tomto termínu stanovuje: "-" znamená, že ukazatel se v tomto termínu
nemusí stanovovat
Místa odběrů vzorků v kraji:
Okres Havlíčkův Brod:
rybník Kachlička
rybník Ředkovec
Břevnická nádrž
Okres Pelhřimov
VN Sedlice
Okres Třebíč
Dalešická přehrada - Koněšínská pláž
Okres Žďár nad Sázavou
rybník Pilská nádrž
rybník Medlov
Domanínský rybník
Velké Dářko
Koupaliště Nové Město na Moravě
Sykovec

Ve výše uvedených přírodních koupalištích na povrchových vodách, ve kterých nabízí službu
koupání provozovatel a v dalších povrchových vodách ke koupání se při překročení limitů
I. stupně pro výskyt sinic podle § 10 odst. 2 vyhlášky č. 238/2011 Sb., se zvyšuje četnost vzorkování
na 1x za 5 až 9 dnů.

Krajská hygienická stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě,
Tolstého 1914/15, 58601 Jihlava, tel.: +420 567 564 551, e-mail: podatelna@khsjih.cz, ID: 4uuai3w
Vyřizuje: Ing.Martina Fišarová , tel.: +420 567 564 570, e-mail: martina.fisarova@khsjih.cz

O d ů v o d n ě n í:
KHS kraje Vysočina vydává na základě zmocnění podle § 82a odst. 1 písm. a) zákona o ochraně
veřejného zdraví v souladu s pravidly monitorování podle § 4 a 5 vyhl.č. 238/2011 Sb. ve znění
pozdějších předpisů monitorovací kalendář přírodních koupališť a dále pro další povrchové vody ke
koupání, jejichž orientační seznam je uveden v seznamu Ministerstva zdravotnictví podle § 6g zákona
o ochraně veřejného zdraví.
Provozovatelé, na které se bude monitorovací kalendář vztahovat budou monitorovat jakost vody ke
koupání podle § 6a odst. 1 písm. b) zákona o ochraně veřejného zdraví a plnit další povinnosti podle §
6c zákona o ochraně veřejného zdraví vztahující se k přírodním koupalištím v četnosti a rozsahu
ukazatelů a v termínu podle monitorovacího kalendáře a v monitorovacích místech podle provozního
řádu (§ 6c odst. 1 písm. f zákona o ochraně veřejného zdraví).
Osoby dle § 6d písm. c) zákona o ochraně veřejného zdraví, na které se bude monitorovací kalendář
vztahovat, budou monitorovat jakost vody ke koupání podle § 6a odst. 1 písm. b) zákona o ochraně
veřejného zdraví a plnit další povinnosti podle § 6c odst. 1, písm. a) až d) zákona o ochraně veřejného
zdraví vztahující se k přírodním koupalištím v četnosti a rozsahu ukazatelů a v termínu podle
monitorovacího kalendáře a v monitorovacích místech v místě nabízené služby.
V souvislosti s vyhlášeným nouzovým stavem a mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví
týkajícím se omezení volného pohybu osob nebylo realizováno veřejné projednání návrhu
Monitorovacího kalendáře, který byl od 17.3.2020 do 2.4.2020 uveřejněn na úřední desce KHS kraje
Vysočina. K tomuto návrhu přes uveřejněnou výzvu nebyly ze strany veřejnosti k monitorovacímu
kalendáři vzneseny žádné písemné připomínky.

Ing. Milan Brychta
Ředitel odboru HOK v Jihlavě

Poučení:
Proti opatření obecné povahy nelze dle §173 odst.2 správního řádu podat opravný prostředek.
Záznam o účinnosti: Toto opatření nabývá účinnosti dnem 12.5.2020 (15. den po dni vyvěšení veřejné
vyhlášky v sídle KHS kraje Vysočina)

Zasílá se:
Provozovatelům koupališť
Obec Rouchovany, Rouchovany 35, 675 57 Rouchovany, IČ 00290378
Povodím pro informaci:
Povodí Moravy, Dřevařská 932/11, 602 00 Brno - Veveří IČ: 70890013
Povodí Labe, Víta Nejedlého 951/8, 500 03 Hradec Králové Slezské předměstí IČ: 70890005
Povodí Vltavy, Závod Dolní Vltava, Grafická 36, 150 21 Praha 5 IČ: 70889953
Obecní a městské úřady pro vyvěšení:
Boňkov, Boňkov 34, 582 55 Herálec u Havl. Brodu IČ: 00179680
Červená Řečice, Červená Řečice 19, 394 46 IČ: 00248045
Dehtáře, Dehtáře 3, 593 01 Pelhřimov IČ: 00515949
Krajská hygienická stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě,
Tolstého 1914/15, 58601 Jihlava, tel.: +420 567 564 551, e-mail: podatelna@khsjih.cz, ID: 4uuai3w
Vyřizuje: Ing.Martina Fišarová , tel.: +420 567 564 570, e-mail: martina.fisarova@khsjih.cz

Domanín u Bystřice nad Perštejnem, Bystřice n. Peršt., Masarykovo náměstí 57, 593 01 IČ: 00294136
Fryšava pod Žákovou horou, Fryšava pod Žákovou horou 80, 592 04, IČ: 00294284
Herálec u Havlíčkova Brodu, Herálec u Havlíčkova Brodu 257, 582 55, IČ: 00267457
Horní Cerekev, náměstí T. G. Masaryka 41, 39304 Horní Cerekev, IČ: 00248185
Humpolec, Horní náměstí 300, 396 22 Humpolec, IČ: 00248266
Krásná Hora u Havlíčkova Brodu, Krásná Hora u Havlíčkova Brodu 34, 58234, IČ: 00267694
Městský úřad Chotěboř IČ:00267548, 69583 01 Chotěboř
Polnička, Polnička 225, 591 02 Žďár nad Sázavou, IČ: 00840670
Rouchovany, Rouchovany 35, 675 57 Rouchovany, IČ 00290378
Řásná, Řásná 63, 588 56 Telč, IČ: 00286559
Řídelov, Řídelov 28, 588 56 Telč, IČ: 00543748
Sedlice, Sedlice 67, 396 01 Humpolec, IČ: 00249041
Škrdlovice, Škrdlovice 48, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČ: 00295540
Tři Studně, Tři Studně 25, 592 04 Fryšava pod Žákovou horou, IČ: 00842214
Vlachovice, Vlachovice 15, 592 31, IČ: 00842664
Želiv, Želiv 320, 394 44, IČ: 00249483
Žďár nad Sázavou, Žižkova 227/1, 59131 Žďár nad Sázavou, IČ: 00295841
Koněšín, Koněšín 145, 67502 Koněšín, IČ: 00377732
Nové Město na Moravě, Vratislavovo nám. 103, 592 31 Nové Město na Moravě, IČ: 00294900
Vodoprávním úřadům pro informaci:
Městský úřad Havlíčkův Brod, Odbor životního prostředí, Havlíčkovo náměstí 57, 580 61 Havlíčkův
Brod 2 IČ: 00267449
Městský úřad Chotěboř IČ:00267548, Odbor životního prostředí Trčků z Lípy 69583 01 Chotěboř
Magistrát města Jihlavy, Masarykovo nám. 1, Jihlava, Odbor životního prostředí IČ: 00286010
MÚ Telč, Na Sádkách 453, Telč, Odbor životního prostředí IČ: 00286745
MÚ Humpolec, Odbor ŽP a památkové péče, Horní náměstí 300 39622 Humpolec IČ:00248266
MÚ Pelhřimov Odbor ŽP, Masarykovo náměstí 1 39301 Pelhřimov IČ: 00248801
Městský úřad Žďár nad Sázavou, Odbor životního prostředí, Žižkova 227/1, 591 31 Žďár nad Sázavou,
IČ: 00295841
Městský úřad Nové Město na Moravě, Odbor stavební a životního prostředí, Vratislavovo nám. 103,
592 31 Nové Město n. M., IČ: 00294900
Městský úřad Bystřice nad Pernštejnem, Odbor životního prostředí, Příční 405, 593 15 Bystřice
nad Pernštejnem, IČ: 00294136
Městský úřad Třebíč, Odbor životního prostředí, Masarykovo nám. 116/6, 674 01 Třebíč, IČ: 00290629
Městský úřad Náměšť nad Oslavou, Odbor životního prostředí a živnostenský úřad, Masarykovo nám.
104, 675 71 Náměšť nad Oslavou, IČ: 00289965
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