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Poskytnutí informace na žádost podle § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
Městská část Praha 10, Úřad městské části Praha 10, odbor školství, obdržel dne 25. 10. 2018 Vaši
žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen ,,InfZ“), o poskytnutí informací ve znění:
„Vážení,
dovoluji si Vás požádat o informaci dle zákona 106/1999 Sb.
Ráda bych požádala o zaslání zprávy z výsledků testů vody v hotelu Horský hotel v Jánských Lázních,
které měly proběhnout v tomto týdnu (od 20.10 2018 do dnešního dne, tj. 25. 10. 2018).
Dle dostupných informací, měly být v tomto týdnu provedeny dva. Prosím o zaslání na tuto emailovou
adresu ve strojově čitelném formátu“.
V souladu s ustanovením § 14 InfZ Vám tímto požadované informace poskytujeme elektronicky na
Vaši e-mailovou adresu formou textu a přílohy k tomuto přípisu.
Dne 18. 10. 2018 byl odboru školství MČ Prahy 10 doručen Výpis výsledků o kvalitě pitné vody
v Horském hotelu v Jánských Lázních (viz Příloha). Vzorek vody byl odebrán dne 15. 10. 2018,
analyzován byl zkušební laboratoří Hydrolab č. 1456, dodavatelem rozboru jsou Vodovody a kanalizace
Trutnov, a. s.
Nad rámec výše uvedených informací Vám sdělujeme, že odběr byl proveden v rámci státního
zdravotního dozoru Zdravotním ústavem se sídlem v Ústí na Labem v rozsahu kráceného rozboru dle
přílohy č. 5 k vyhlášce č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu
a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění pozdějších předpisů (jen „vyhláška č. 252/2004 Sb.“),
vč. ukazatelů povrchové vody, manganu, hliníků a rozšířeného o stanovení arzenu. Hodnoty
ověřovaných ukazatelů vyhovují požadavkům na jakost pitné vody dle přílohy č. 1 k vyhlášce 252/2004
Sb., až na zvýšenou hodnotu arzenu, přičemž uvedená hodnota nepředstavuje vzhledem k době trvání
expozice zdravotní riziko pro konzumenty vody. Odběr a laboratorní rozbor provedla akreditovaná
laboratoř. Protokol o rozboru vzorku pitné vody zásobující tento rekreační objekt ze dne 15. 10. 2018
obdržela dne 23. 10. 2018 též Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci
Králové.
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Výsledky, které byly zjištěny, byly dle textu ve Výpisu výsledků porovnány s vyhláškou Ministerstva
zdravotnictví č. 252/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů a byly shledány jako vyhovující.

Podle ustanovení § 5 odst. 3 InfZ bude poskytnutá informace zveřejněna způsobem umožňujícím
dálkový přístup na internetové stránce městské části Praha 10.
S pozdravem
Mgr. Bc. Jana Vinterová
pověřena zastupováním vedoucího odboru školství
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Úřední hodiny:
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