K R A J S K Á H Y G I E N I C K Á S TA N I C E
ÚSTECKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V ÚSTÍ NAD LABEM
adresa: Moskevská 1531/15, 40001 Ústí nad Labem, tel.: 477755110, e-mail: e-podatelna@khsusti.cz, ID: 8p3ai7n

V Ústí nad Labem dne : 12. května 2022

Naše č.j. : KHSUL 21939/2022
Sp. značka: S-KHSUL 4638/2022

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
MONITOROVACÍ KALENDÁŘ
Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem jako správní orgán příslušný
podle § 82 a) 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“), vydává postupem podle ust. §
171 až 174 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“),
ve spojení s § 94a odst. 1 zákona, pro správní obvod Krajské hygienické stanice Ústeckého kraje se
sídlem v Ústí nad Labem, vymezeném přílohou č. 2 zákona (dále jen „Ústecký kraj“) tento
monitorovací kalendář pro koupací sezónu v roce 2022.
Monitorovací kalendář bude ve správním obvodu závazný pro všechny provozovatele přírodních
koupališť provozovaných na povrchových vodách využívaných ke koupání (§ 6a odst. 1) a pro osoby
uvedené v § 6d zákona u ostatních povrchových vod nabízených nebo využívaných ke koupání.
V případě dalších povrchových vod ke koupání bez provozovatele nebo osoby uvedené v § 6d zákona,
stanovených seznamem sestaveným Ministerstvem zdravotnictví na základě § 6g zákona, bude
monitorování jakosti vod ke koupání provádět podle tohoto monitorovacího kalendáře Krajská
hygienická stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem.

A)

Četnost odběrů vzorků vody a jejich rozložení na dobu koupací sezóny v roce 2022 se stanoví
pro provozovatele přírodních koupališť provozovaných na povrchových vodách využívaných ke
koupání, ve kterých nabízí službu koupání provozovatel takto:

Pro oblast:
Přírodní koupaliště Mikulášovice, ú.p. Děčín
Přírodní koupaliště Osek, ú.p. Teplice
Rybník Chabařovice (Velký Luční rybník), ú.p. Ústí nad Labem
Ukazatel
Escherichia coli
střevní enterokoky
vizuální kontrola
průhlednost
vodní květ
sinice
chlorofyl-a
mikroskopický obraz

6.6.
+
+
+
+
+
+
+
+

20.6.
+
+
+
+
+

ú.p. Děčín, Březinova 3, 406 83, tel. 477 755 210
ú.p. Louny, Poděbradova 749, 440 01, tel. 477 755 610
ú.p. Teplice, Jiřího Wolkera 1342/4, 416 65, tel. 477 755 710

30.6.
+
+
+
+
+
+
+
+

18.7.
+
+
+
+
+

Datum
1.8.
15.8.
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

29.8.
+
+
+
+
+
+
+
+

-

-

-

ú.p. Litoměřice, Mírové nám. 35, 412 46, tel. 477 755 510
ú.p. Chomutov, Kochova 1185, 430 01, tel. 477 755 310
ú.p. Most, J.E.Purkyně 270/5, 434 64, tel. 477 755 410
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„+“ znamená, že ukazatel se v tomto termínu stanovuje
„-“ znamená, že ukazatel se v tomto termínu nemusí stanovovat
Kamencové jezero, ú.p. Chomutov
Ukazatel
Escherichia coli
střevní enterokoky
vizuální kontrola
průhlednost
vodní květ
sinice
chlorofyl-a
mikroskopický obraz

Datum
16.5.
+
+
+
+
+
-

13.6.
+
+
+
+
+
-

11.7.
+
+
+
+
+
-

8.8.
+
+
+
+
+
-

.
-

-

-

-

-

-

„+“ znamená, že ukazatel se v tomto termínu stanovuje
„-“ znamená, že ukazatel se v tomto termínu nemusí stanovovat
Ukazatele průhlednost, vodní květ, sinice, chlorofyl-a, mikroskopický obraz se stanovují při překročení
limitů I. stupně výskytu sinic a u všech přírodních koupališť, provozovaných na povrchových vodách
využívaných ke koupání, ve kterých nabízí službu koupání provozovatel, která byla před začátkem
koupací sezóny posouzena v souladu s ust. § 10 odst. 1 vyhlášky č. 238/2011 Sb., zda u nich lze
během koupací sezóny očekávat s velkou pravděpodobností rozmnožení sinic překračující limity I.

B)

Četnost odběrů vzorků vody a jejich rozložení na dobu koupací sezóny v roce 2022 se stanoví
pro další povrchové vody ke koupání uvedené v seznamu podle § 6g zákona takto:
Pro oblast:
Vodní nádrž Nechranice – Tušimice, ú.p. Chomutov
Vodní nádrž Nechranice – Kemp u hráze, ú.p. Chomutov
Zbytková jáma dolu Benedikt, ú.p. Most
Vodní nádrž Vrbenský – kemp Matylda, ú.p. Most
Zbytková jáma Jezero Most, ú.p. Most – pláž levá část
Zbytková jáma Jezero Most, .p. Most – levá pláž
Zbytková jáma dolu Barbora, ú.p. Teplice
Zbytková jáma dolu Varvažov, ú.p. Ústí nad Labem
Zbytková jáma Jezero Milada, ú.p. Ústí nad Labem
Chlumecký rybník, ú.p. Ústí nad Labem
Rybník Chmelař, ú.p. Litoměřice
Ukazatel
Escherichia coli
střevní enterokoky
vizuální kontrola
průhlednost
vodní květ
sinice
chlorofyl-a
mikroskopický obraz

16.5.
+
+
+
+
+
+
+
+

30.5.
+
+
+
+
+

13.6.
+
+
+
+
+
+
+
+

27.6.
+
+
+
+
+

Datum
11.7. 25.7.
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

8.8.
+
+
+
+
+
+
+
+

22.8.
+
+
+
+
+

-

-
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„+“ znamená, že ukazatel se v tomto termínu stanovuje
„-“ znamená, že ukazatel se v tomto termínu nemusí stanovovat
Ukazatele průhlednost, vodní květ, sinice, chlorofyl-a, mikroskopický obraz se stanovují při překročení
limitů I. stupně výskytu sinic a u všech přírodních koupališť, provozovaných na povrchových vodách
využívaných ke koupání, která byla před začátkem koupací sezóny posouzena v souladu s ust. § 10
odst. 1 vyhlášky č. 238/2011 Sb., zda u nich lze během koupací sezóny očekávat s velkou
pravděpodobností rozmnožení sinic překračující limity I.
Místa odběrů vzorků vody z dalších povrchových vod ke koupání v Ústeckém kraji, spadající
pod jednotlivá územní pracoviště (dále jen „ú.p.“) Krajské hygienické stanice Ústeckého kraje se
sídlem v Ústí nad Labem:
Vodní nádrž Nechranice – Tušimice, ú.p. Chomutov (KO420301)
Vodní nádrž Nechranice – Kemp u hráze, ú.p. Chomutov (KO420401)
Zbytková jáma dolu Benedikt, ú.p. Most (KO420901)
Vodní nádrž Vrbenský – kemp Matylda, ú.p. Most (KO420902)
Zbytková jáma Jezero Most, ú.p. Most – pláž levá část
Zbytková jáma Jezero Most, .p. Most – levá pláž
Zbytková jáma dolu Barbora, ú.p. Teplice (KO421301)
Zbytková jáma dolu Varvažov, ú.p. Ústí nad Labem (KO421401)
Zbytková jáma Jezero Milada, ú.p. Ústí nad Labem (KO421403)
Chlumecký rybník, ú.p. Ústí nad Labem (KO421402)
Kamencové jezero, ú.p. Chomutov (PK420351)
Rybník Chmelař, ú.p. Litoměřice (PK420551)
Přírodní koupaliště Mikulášovice, ú.p. Děčín (PK421253)
Přírodní koupaliště Osek, ú.p. Teplice (PK 421354)
Rybník Chabařovice (Velký Luční rybník), ú.p. Ústí nad Labem (PK421452)
Odůvodnění:
Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem vydává na základě zmocnění
podle § 82a odst. 1 písm. a) v souladu s pravidly monitorování jakosti vody podle vyhlášky
č. 238/2011 Sb. tento monitorovací kalendář přírodních koupališť provozovaných na povrchových
vodách využívaných ke koupání, ve kterých nabízí službu koupání provozovatel nebo osoba uvedená v
§ 6d zákona a dále pro další povrchové vody ke koupání, uvedeno v seznamu podle § 6g zákona.
Provozovatelé a další osoby uvedené v § 6d zákona, na které se bude monitorovací kalendář
vztahovat, budou monitorovat jakost vody ke koupání podle § 6a odst. 1 písm. b) zákona a plnit další
povinnosti podle § 6c zákona vztahující se k přírodním koupalištím v četnosti a rozsahu ukazatelů
a v termínech podle monitorovacího kalendáře a v monitorovacích místech podle schváleného
provozního řádu (§ 6c odst. 1 písm. f) zákona).
Plnění povinností stanovených monitorovacím kalendářem bude v rámci státního zdravotního dozoru
kontrolovat Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem.
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 2000/7/ES ze dne 15.2. 2006 o řízení
jakosti vod ke koupání a o zrušení směrnice 76/160/EHS, do právních předpisů České republiky. Na
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povrchových vodách využívaných ke koupání, ve kterých nabízí službu ke koupání provozovatel nebo
osoba uvedená v § 6d zákona a dále pro další povrchové vody ke koupání, uvedeno v seznamu podle
§ 6g zákona navštěvuje je tak 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 Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem. Citovaná
směrnice Evropského společenství ukládá úkoly členským státům na úseku jakosti povrchových vod
ke koupání. Především jde o povinnost monitorovat 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 nebo krátkodobého znečištění vody ke
koupání. Dále citovaná směrnice Evropského společenství vychází z klasifikace koupacích vod na
základě dlouhodobého monitorování jejich jakosti a povinnosti členského státu pečovat o povrchové
vody, využívané k tomuto účelu cestou sestavení profilu koupacích vod a jejich ochranou.

Dne 11. května 2022 proběhlo veřejné projednání monitorovacího kalendáře. O tomto
veřejném projednání byl pořízen zápis ze dne 11. května 2021 pod č.j. KHSUL21433/2022.
K monitorovacímu kalendáři nebyly vzneseny žádné námitky.
Poučení:
Podle § 173 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb. , správní řád, ve znění pozdějších předpisů,
nelze proti opatření obecné povahy podat opravný prostředek.
Toto opatření obecné povahy nabývá dle ustanovení § 94a zákona účinnosti patnáctým
dnem po dni jeho vyvěšení v sídle Krajské hygienické stanice Ústeckého kraje se sídlem v
Ústí nad Labem.

„otisk úředního razítka“

Mgr. Roman Šťastný
ředitel odboru hygieny obecné a komunální
Krajské hygienické stanice
Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem
(dopis je opatřen elektronickým podpisem)

Vyvěšen v sídle Krajské hygienické stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem dne:
Svěšeno dne:
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Rozdělovník:
Se žádostí o vyvěšení na úřední desce, a to způsobem umožňující dálkový přístup po dobu 15
dnů a potvrzení doby vyvěšení a sejmutí obdrží obce, v jejíchž správním obvodu jsou
situovány jednotlivé lokality, které jsou předmětem monitorovacího kalendáře.
KHS Ústeckého kraje žádá uvedené obce o zpětné zaslání data vyvěšení a sejmutí tohoto
opatření obecné povahy z úřední desky.
Obecní a Městské úřady:
Obecní úřad Chbany, Chbany 19, 431 57 Chbany; IČ: 00261882 (Vodní nádrž Nechranice –
Tušimice)
Obecní úřad Březno, Radniční 97, 431 45 Březno; IČ: 00261823 (Vodní nádrž Nechranice –
Kemp u hráze)
Statutární město Most, Radniční 1/2, 434 01 Most; IČ: 00266094 (Zbytková jáma dolu
Benedikt, Vodní nádrž Vrbenský – kemp Matylda)
Obec Jeníkov, Oldřichov 52, 417 24 Oldřichov u Duchcova; IČ: 00266361 (Zbytková jáma
dolu Barbora)
Obecní úřad Telnice, Telnice 77, 403 38 Telnice; IČ: 00267074 (Zbytková jáma dolu
Varvažov)
Obecní úřad Chlumec, Krušnohorská 39, 403 39 Chlumec; IČ: 00391387 (Chlumecký
rybník)
Statutární město Chomutov, Zborovská 4602, 430 28 Chomutov; IČ: 00261891 (Kamencové
jezero)
Městský úřad Úštěk, Mírové náměstí 83, 411 45 Úštěk; IČ: 00264571 (Rybník Chmelař)
Městský úřad Mikulášovice, Mikulášovice 1007, 407 79 Mikulášovice; IČ: 00261581
(Přírodní koupaliště Mikulášovice)
Městský úřad Chabařovice, Husovo náměstí 183, 403 17 Chabařovice, IČ: 00556912 (Jezero
Milada, Rybník Chabařovice (Velký Luční rybník)
Městský úřad Osek, Zahradní 246, 418 05 Osek, IČ 00266558 (Přírodní koupaliště Osek )
Provozovatel:
HVZ s.r.o., Přestanovská 685, 403 17 Chabařovice, IČ 25019392
Podkrušnohorský zoopark Chomutov, p.o., Přemyslova 259, 430 01 Chomutov, IČ 00719379
Úštěcké služby s.r.o., Rybniční 1, 411 45 Úštěk, IČ 25418599
FrýTajm Osek, příspěvková organizace, Zahradní 246, 417 05 Osek, IČ 07135033
Městský úřad Mikulášovice, Mikulášovice 1007, 407 79 Mikulášovice; IČ: 002615

