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Krajská hygienická stanice Pardubického kraje 

se sídlem v Pardubicích 
Č.j.: KHSPA 13463/2020/HOK-Sy           Ve Svitavách dne 16. 07. 2020 
 

O P A T Ř E N Í   O B E C N É  P O V A H Y  
 

Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích (dále jen „KHS“) jako správní 

úřad příslušný podle § 82a zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých 

souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně veřejného zdraví“), 

rozhodla v souladu s ustanovením § 82a  odst. 1 písm. c) zákona o ochraně veřejného zdraví takto: 

 

Zakazuje se koupání v koupací oblasti Svitavy - rybník Rosnička, a to s účinností ode dne 

vyvěšení tohoto opatření obecné povahy na úřední desce KHS. Tento zákaz platí do dne jeho 

odvolání, které bude vyhlášeno stejným způsobem jako toto opatření, a v případě, že nebude 

odvolán, do konce letošní koupací sezóny. 

 

Odůvodnění: 

Pravidelnou kontrolou kvality vody ke koupání ve sledované koupací oblasti rybník Rosnička bylo 

zjištěno, že voda nevyhovuje požadavkům stanoveným vyhláškou č. 238/2011 Sb., kterou se stanoví 

hygienické požadavky na koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískovištích venkovních 

hracích ploch, ve znění pozdějších předpisů. 

Rozborem vzorků vody z rybníku Rosnička, odebraných dne 13. 07. 2020, byla zjištěna přítomnost 

masového výskytu sinic a chlorofylu-a.   

Jelikož přítomnost nadměrného výskytu sinic ve vodě ke koupání ohrožuje veřejné zdraví, KHS 

zakazuje koupání v koupací oblasti rybník Rosnička, jak je uvedeno ve výroku tohoto opatření. 

 

Poučení: 

Opatření obecné povahy nabývá účinnosti před jeho projednáním, a to dnem vyvěšení opatření obecné 

povahy na úřední desce KHS. 

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. 

Projednání opatření obecné povahy je veřejné a koná se dne 22. 07. 2020 v 9.00 hodin v místnosti č. 3 

na územním pracovišti KHS Svitavy, Milady Horákové 375/12, 568 02 Svitavy. Vypořádání 

případných ústních připomínek zveřejní KHS na úřední desce ve svém sídle. 

 

 

        Ing. Jitka Kubešová, DiS.  

                    vedoucí oddělení hygieny  

                                    obecné a komunální 
Vyvěšeno na úřední desce KHS dne:  16. 07. 2020                                                              

 

Svěšeno dne:  

   
Rozdělovník: 

Městský úřad Svitavy - idds 

Obecní úřad Javorník - idds 

Ministerstvo zdravotnictví ČR, odbor OVZ - idds 
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