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Kontrolní audit zavedených opatření povinných osob na
úseku hygieny vody, dezinfekce, dezinsekce a deratizace
Vážení představitelé obce,

do konce letošního roku máte jedinečnou příležitost připojit svou
obec k veřejně prospěšné akci, kterou jsme pro Vás připravili ve
spolupráci s Vodohospodářskou správou ČR s.r.o.
Akce je rozdělena do tří okruhů:
-

Služby poskytované obci
Služby poskytované občanům obce
Služby poskytované podnikatelským subjektům na území obce

Služby poskytované obci
Předmětem služeb poskytovaných
plnění povinností stanovených v:

-

obci

je

zejména

kontrolní

audit

§ 3 odst. 3 zákona 258/2000 Sb.
(Zákon o ochraně veřejného
zdraví)
§ 3 odst. 1 a 2 vyhlášky MZd. č. 252/2004 Sb. (Vyhláška, kterou
se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a
četnost a rozsah kontroly pitné vody)
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-

§ 8 odst. 2 vyhlášky MZd. 252/2004 Sb. (Vyhláška, kterou se
stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost
a rozsah kontroly pitné vody)

Je-li Vaše obec
povinnou osobou ve smyslu výše uvedených
legislativních předpisů, resp. pokud jste provozovatelem vodovodu,
dodáváte vodu pro veřejnou potřebu, provozujete školu, školku,
ubytovací zařízení, zdravotnická zařízení, domovy pro seniory,
gastro provozy nebo jiná zařízení, kde je voda dodávána pro veřejnou
potřebu (komerční studny, bytové domy, sprchy pro zaměstnance,
apod.), máte nyní příležitost využít bezplatné kontroly nastavených
procesů, zavedených opatření a plnění administrativních povinností.
V případě zjištění nedostatků navrhneme doplnění harmonogramu plnění
povinností tak, aby byly splněny veškeré zákonem stanovené podmínky.
Doplňkovou službou, která může znamenat značnou úsporu v rozpočtu
obce, je pak cenový audit některých stávajících služeb poskytovaných
obci, jako jsou rozbory vody, služby dezinfekce, dezinsekce a
deratizace nebo služby spojené s provozováním úpraven vod.

Služby poskytované občanům obce
Každý občan obce, který se akce zúčastní, bude mít možnost si nechat
zpracovat akreditovaný rozbor vody vlastního zdroje za zvýhodněnou
cenu.

Služby poskytované podnikatelským subjektům na území obce
Podnikatelské subjekty na území obce mají možnost využít stejného
rozsahu nabízených služeb jako obec, pokud jsou povinnou osobou ve
vztahu k orgánům ochrany veřejného zdraví.

Cílem této kampaně je oslovit představitele samospráv, kteří jsou
zodpovědní za hospodaření obce, a seznámit je s nejdůležitějšími
aspekty výše uvedených předpisů, které jsou ve většině případů
vykládány chybně nebo jejichž aplikace v praxi chybí. Při zahájení
státního zdravotního dozoru jsou pak ukládány zbytečné sankce,
kterým lze touto cestou vhodně předcházet.
Výsledkem
naší
činnosti
by
mělo
být
zajištění
sankční
nedotknutelnosti obce ze strany kontrolních orgánů a zejména šíření
povědomí o povinnostech, které vyplývají ze zmíněných předpisů a
jejichž dodržováním je zajištěna ochrana zdraví občanů Vaší obce.
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Podání přihlášek k akci
kontaktu, a to nejpozději
uveďte „Kontrolní audit“
kontaktní údaje. Následně
akce ve Vaší obci.

je možné prostřednictvím níže uvedeného
do 31.12.2018. Do předmětu zprávy, prosím,
a do textu zprávy pak název Vaší obce a
Vás vyrozumíme s možným termínem zahájení

Ing. Iva Prokešová
tel.: 211 221 872 mob.: 774 568 058
e-mail: prokesova@institut.cz

Časový fond na celou akci je stanoven od 07.01.2019 do 03.06.2019.
Termíny budou přidělovány na základě pořadí příchozích potvrzení
účasti jednotlivých obcí.
Za laskavou spolupráci obce s informováním občanů a podnikatelských
subjektů o konání této akce Vám předem děkujeme.

S pozdravem
Petr Šafařík, ředitel
Institut ochrany veřejného zdraví, z.ú.

