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Věc: Žádost o poskytnutí informace dle zákona č.106/1999 Sb. 
 
č.j. OU.STA0508/2021 

 
 

Vážený pane, 

dne 12. 7. 2021 jsme od Vás obdrželi Vaši žádost č.j. OU.STA0508/2021 o poskytnutí 
informace dle zákona č.106/1999 Sb., o vyjádření k hromadnému onemocnění velké skupiny 
obyvatel obce 

 

Zasílám Vám tímto odpověď na Vámi požadované informace. 

 

Tato odpověď Vám bude doručena na Vaši emailovou adresu.  

V žádosti je uvedeno, že žadatel jedná v zastoupení “nezanedbatelné části obyvatel obce“ bez 
doložení jakéhokoliv zplnomocnění, není proto jasné, za jaké osoby a na základě jakého 
právního rámce žadatel jedná. Informace budou proto zaslány pouze žadateli. 

 

Odpovědi týkající se informací podaných na základě žádosti dle zákona č.106/1999 Sb., byly 
současně uveřejněny na webových stránkách obce pod odkazem: úřední deska/ostatní 

 
1. Sdělte, kdy jste zjistili skutečnost, že voda je závadná. 
 
Starosta obce dostal informaci o střevním onemocnění 2 rodin žijících v obci telefonicky dne 
9.7.2021 v 15,20 hod. Žádní další obyvatelé oznámení neučinili, přesto starosta věc vyhodnotil 
tak, že příčinou onemocnění může být znečištění pitné vody a začal činit příslušné kroky k 
analýze celé situace a jejímu řešení. 
 
Obec objednala akreditovanou laboratoř, aby odebrala ve všech zdrojích pitné vody v obci, 
odkud je voda vedena do hlavního řadu, vzorky a vyhodnotila případné znečištění či jeho 
rozsah. Vzorky byly odebrány následující pracovní den. 
 
Zároveň podezření o znečištění vody bylo oznámeno příslušné Krajské hygienické stanici a 
konzultován s ní další postup. 
 
Do současnosti nemá obec žádnou oficiální informaci o druhu znečištění, jeho rozsahu a 
příčině. Z předběžných výsledků vyplývá, že je voda znečištěna. Obec občany pravidelně 
informuje o všech nových skutečnostech, ať již prostřednictvím SMS zpráv, na Facebooku či 
na svých webových stránkách. 
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2. Sdělte kolik obyvatel, dle vašich informací, vlivem události onemocnělo.  
 
Oznámení o průjmovém onemocnění učinily 3 rodiny žijící v obci, lze předpokládat, že 
případnými obtížemi mohli trpět i další obyvatelé. Obec však není oprávněna ze své iniciativy 
aktivně zajišťovat informace o zdravotním stavu obyvatel. 
 
3. Sdělte kdo a na základě čeho, rozhodl, že voda je nezávadná po převaření.  
 
Doporučení ke konzumaci vody po převaření sdělil z preventivních důvodů do doby 
vyhodnocení vzorků pitné vody starosta obce. Toto doporučení bylo následně konzultováno s  
příslušnou Krajskou hygienickou stanicí. Jde o standardní postup v případě, že dosud nejsou 
známy výsledky rozboru vody. 
Toto doporučení bylo občanům obce sděleno prostřednictvím SMS zpráv, na Facebooku a na 
webových stránkách obce. 
 
4. Sdělte příčinu této události a kdo nese za to odpovědnost.  
 
Není možné sdělit příčinu znečištění vody minimálně do okamžiku, než budou známy výsledky 
odběrů KHS k příčině znečištění. Ke stanovení odpovědnosti za znečištění vody je třeba zjistit 
příčinu jejího znečištění. 
 
5. Sdělte proč nebylo řešení této krizové události řešeno okamžitě a proč nebyli řádně a 
neprodleně informováni všichni občané obce.  
 
Obec po zjištění pravděpodobného zhoršení jakosti dodávané pitné vody bez prodlení oznámila 
tuto věc orgánu ochrany veřejného zdraví a postupovala plně dle zákona č. 258/2000 Sb., 
zákon o ochraně veřejného zdraví. Do dnešního dne nejsou známy oficiální výsledky 
provedených odběrů, obec však postupovala operativně a to ihned po zjištění, že voda je 
pravděpodobně znečištěna. 
 
6. Sdělte kroky, které povedou k nápravě aby se situace nemohla už opakovat.  
 
Po určení příčiny znečištění vody bude postupováno v souladu se závaznými pokyny i 
doporučujícími stanovisky příslušné Krajské hygienické stanice.  
Kvalita vody je pro obec prioritou, za posledních 10 let bylo proinvestováno přes 7 500 000,-Kč 
z čehož obec získala dotace ve výši 5 090 000,-Kč.  
 
I.etapa: 
• nová úpravna vody na dusičnany 

• výměna chlorovacího zařízení a pořízeno nové čerpadlo 

• opravila se část stávajícího vodovodního řádu od domu č.p. 21 směrem k zemědělskému 

družstvu, která je zakončena novou vodovodní šachtou s uzavíracími ventily pro více částí 

obecního vodovodního řádu 

 

II.etapa: 
• vytipovány a provedeny 2 zkušební vrty pitné vody 

• kompletní vyčištění, dostavba, úprava a nové zabezpečení stávajících vodojemů 

 
III.etapa: 
• propojení nových vrtů s vodojemem a jejich napojení na stávající vodovodní řád 

• navýšení příkonu elektrické energie 

• vybudování nové přípojky pro ZD, tak aby v případě nutnosti mohlo být odpojeno 

• vybudování nové úpravny na odstranění železa a manganu 

• automatizace vodárny a přenos na PC 

 
 



 
Obec bude pokračovat v pravidelných kontrolách vody a vodních zdrojů i nad rámec vyhlášky. 
Výsledky odběrů jsou pravidelně zveřejňovány na webových stránkách obce. 
 
 
7. Sdělte jakou kvalifikaci má osoba, která je pověřena správou vodovodu.  
 
Provozovatelem obecního vodovodu je obec, která je držitelem povolení k provozování 
vodovodu nebo kanalizace ve smyslu ust. § 6 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a 
kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů vydané krajským úřadem. 
Obec splňuje kvalifikaci požadovanou zákonem č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích 
pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů, jinak by jí nebylo povolení k provozování 
vodovodu a kanalizace vydáno. 
 
8. Sdělte proč nebyl poskytnut náhradní zdroj vody a není dosud.  
 
Na základě  předběžných výsledků odběrů provedených KHS a po domluvě s ní byly cisterny 
přistaveny dne 13.7.2021. Jednání o zajištění cisteren byla zahájena již dříve, neboť bylo 
nutné cisterny zajistit dovozem z jiné lokality. 
 
9. Sdělte neprodleně kontaktní osobu, která řeší tento krizový stav a zpřístupněte komunikaci 
s hygienickou stanicí. 
 
Kontaktní osobou je starosta obce. Vzhledem k nutnosti operativního řešení celé věci byla věc 
s Krajskou hygienickou stanicí řešena telefonicky i písemně.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ve Stašově 14.07.2021 
 
S pozdravem 
 
Vendolský Leoš – starosta obce 
(tel: 603 368 383) 
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