
obec Štáblovice
747 82 Štáblovice 166

Stran / Příloh: Llt
Datum: t3.tZ.2022

Poskytnutí informací dte zákon a č. Lo6lt999 sb., o svobodném přístupu k
ínformacím

Obec Štáblovice Vám na základě Vaší žádosti o poskytnutí informací podle zákona č.
1-0611999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve zněnípozdějších předpisů, kterou jsme
obdrželi dne 28. LL.2022 a přijali pod č.j. Ig3/2O22 sdělujeme následující:

V Příloze Vám zasíláme nejnovější vzorky pitné vody na Lipině provedené Zdravotním
ústavem se sídlem v ostravě:

o Protokolč.5872L/2O22
o Protokol č. 56977/2022

K VaŠÍ Žádosti dále uvádíme, že pro rok 2O2Z byl stanoven dle platných právních předpisů
Plán vzorkŮ na vodovodu Lipina. V období červen a červenec roku 2022 nebyly dle tohoto
plánu naplánovány žádné odběry.

S pozdravem

Radim Vajda
starosta
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. Tel. +420 733 617 333 . email: urad@obecstablovice.cz
. www.obecstablovice.cz . IČ: 00635448
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zdravotIrí ústav se sídlenr v ostravě
Centrum hygienických lalroratoř,í
Zkušelrní laboratoř č. l393 akrcditovaná ČtA podlc ČSN BN ISo/IDC l7025:20l8
Parívz,rinskó náměstí 2633l7, Moravskít ()strava, 702 00 Ostrava

PROTOKOL č. 5872112022

zákaalík: kHs Msk se sídlenr v ostravě
Na Bčlidlc 72417

702 00 Ostrava

Číslo objednávky : 2CI>0617

ťJíslo zak:izky :

Př,íjcnr vzorkrr :

Vyšetř,cní vzorku :

Číslo jctlnací :
Číslo spisu :

Spisový znak :

34332
|9.10.2022ll:30
l 9. l0,2022 - 24. l 0,2022
ZU13l56612022
S-ZUl3156612022
z.0.4

Informace o vzorku
Vz<lrek číslo: l150l6
Datuntodběrrt l9,10.2022
Název vzorku: Voda pitná - l.

Čas odběr,u: 8:53

l\{isto otlběru: Štáblovicc, Lipina ev. č. 2(l, koupetna, unryvadlo
Matrice: voda pitná
Vzorkoval: Guliča Václav, DiS.
Způsob odběru: SOP HOK 20012022
účcl odběrul státllí zdl,avotllí dozor
Množství vzorktt: 0,5 l

* Linrit (zdroj pro vydání r,ýrokrr o shodč), ncjistota nrčřcní sc do lrodnocclrí nczahrntrjc:
Vyhláška 25212004 Sb. vc znční pozdčjších přeclpisri - příloha č. l

Pozn:inlka k odbčrrr: Odběr vzorktr není přcdnrětern akreditace.

Upřesnčrrí SOP
soP oV 908 (ČSN EN tSo (1222)

Mísío provcrlcní zkoušky (pracoviště):

"'- anaIi,ry proverleny prtcovištčrn OslIava (Par(yziinské nánrěstí 2(l3317, Moravská Osíťava,702 0() ()stl,ava)

Místní mčřcní
Provc<lctto zákazníkcnr tra nristč oclběr,u, nerrí přednrětent akr.eclitace.

Ukazatel Hotlnota1.'cdnotka|*Limit
clrlol volný 0,0(l nl,r/l l niax.0.30
teplota vzolku l4.6 "ól

Výslertky zkoušcní _ nrikrobitllogickó r,všetření

A SOP oV 908
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Mckxiy v slorrpci TYP: ''A" v rozsahtt aklcclitacc

< výslcdck pod rrrczi stanovitclnosti, > výslcdck jc vyšši ncž tlvcdcná hodnota

Výslcttky so týkají potlzc zkorršcných vzorků,

Jeslliže laboratoř trení otlpovčtlná za fázi odběr,rr vzorku, výslcdky se vztahuií ke vzorkrr,jak byl přijat,

Rez pisentnélro souhlastt laboratořc se ncsnti protokol rr:proc{trkovat.iillak než cclý.

spolclrIivosti ;rřibl ižlě 95 Yu, nczolrledinrji vlivy odlrčrťr vzorků,

nczohledňují vlivy odběrů vzorkťl.

za tyto inlbrrnace.

Kotrtrolov:rl:
Protokol vyhotovil:
počet stran:
Dnc:

Irrg. Alena Hrabalovlr
Jana Košár,ková
2
26.10.2022

Mgr. Ivorra Smolová
zástupcc vedoucího Ccntra hygierrických Iaboratoří

Mgr. lvona Smolová
31 ,102022 o7 |29|47

Di9itálně podepsal
Mgí. lvon6 stnolová
zdíavohí ú616ý§g síd|6nr v osravě
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sni,Ulr.z 15 Zdravotní ústav se síd|em v Ostravě
§ŠÍl Í\ Centrum hygienických laboratoří

ffi ÁA Zkušebnl lanoratoř č. tlg3 akreditovaná čIe podle čstt BN Iso/IEc l7025:20t8
zÍrfr.i*" ZLJ6\ Partyzánské náměstí 2633t7,Moravská Ostrava,702 00 Ostrava

L í393 pRoToKoL č. 5697712022

Zitkaz;'lík: KHS MSK se sit]lerrr v Ostravě
Na I]ělidle 72417

702 00 ostťava

Číslo objednávky : 2OP0593

Datrrnrodlrěru: 12.10.2022
Název vzorku: Voda pitná - 3.
Místo odběru: Štáblovice, Lipina ev. č.26, koupelna, trrrryvadlo
Matricc: voda pitná
Vzorkoval: Guriča Váolav, DiS.
Zpťrsob otlběrrr: SOP IIOK 20012022
Účcl orlběru: státní zdl,avotlrí (lozol.
Množství vzorkul 1,1 l

Číslo zak:izky :

|'říjem vzorku :

Vyšctř,cni vzorku :

Číslo.jcdnatlí :
Číslrr spisu :

Spistlvý znak :

l 0:20

3341 l

lZ.10.20221l:00
|z.l0.2022 - |,l .10.2022
ZUl305z7lz022
s-Zu130527/2022
2,0.4

pach

žeIe.zo

_ 
p_o_§ry !..9_'q!llpji_?l:c_._ _ r
počty kolonii při 3(loC

soP oV 062 l

soPoV0ll l

soP _QV 20l
a§2 ,

SoP oV 033 |

S()P OV 044.0l I

SoP oV 91ó

A
A
A
A
A

nrax.0

11x.200
nlax.40

__í9p§
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.|ar,o1rrír Přibyla

nlax.0,050
přija!elttý
ó,5 - 9,5

$-,!L!

SoP ()V
sol, oV 908



* Linrit (zdroj pro vyrlání r,ýroltu o shodě), ncjistota mčř,cní se do htrrlnoceni nezahrnuje:
Vyhláška 25212004 Sb, l,e znční pozdčjších předpisťr - příloha č. l
Ukazatcle označcnó "!" jsott ntinto litrtit.

Poznánrka k odběrrr: Odběr,vzorku nerrí předrlrěterrr akleditace.

Poznánrky k analýze:
Pach: slupcir 0
Chrrt': stuperi 0

Upřesnční SOP
SoP oV 0l l
SoP OV 033

sOP oV 044.0l

SoP OV 062

SOP OV 0(r4.02

soP oV 0ó4.03

SoP oV 064

SoP oV 20l

SoP oV 307

SoP OV 900

SoP oV 908

SoP ov 9ló

I(ontroloval:
Protokol vyhotovil:
počet stran:
Dtre:

(ČsN l]N 278stl)

(ČsN lso l0523)

(ť]SN t]N ISO 7027-1)

(ČSN 75 7340)

(návotly lirnry Thcrrrto Scicntilic)
(návotly fi rniy Thcrnro Scicntiíic)
(návotly fi rnly'|'hcrnro Scicntilic)
(čsN EN ISO l 7294_ l , čSN EN lso l 7294-2)

(ČSN IjN l4ti4)
(ČSN EN lSO 9308-1)

(ČSN EN lso ó222)

(čSN 75 77l2, čsN zs lrtl, čsN zs zztu)

Irtg. Alerra llrabalová
Jarta Košár,kor,á
2

19.10.2022

Místo provedcní zkoušky (pracoviště):
(') 

- anul;1zy ptoveclony placovištčnr Ostl,ava (I'al,tyzánské rrrimčstí 2(l]3/7, MoLavskri Osrlava,702 00 Ostrava)
(') 

- onall,zy provedeuy;ltacovištělll Bfno (Corkého (i, 602 00 13rno)

Meto<ly v slotlpci TYl): "A" v rozstlrtt akt,cditace

< výsledek pod nrczí slanoviteltrosti, > výsIedekje i,yšši rrež uvetlcná hodno(a

Výsledky se týkaii pottze zkoušcných vzorků.
Jestližc lnboratoř lreni odpovědná za íázi otlllčru vzorku, vÝsletiky sc vztlhttii ke vzorktr,jak byl přijat,

Bez písenrnóho sotthlasu labtlratořc sc ncsnti pt,otokol rcprorlukoval jinnk než celý.

s;rolchlivtlsti přibližnč 95 %. nczolrIcdr-rují vlivy odbčrťr vzorkťl.

nezolrledňLrji vl ivy oclbčrír vzorkťr.

V PřiPadč, že orllrěr ncni přcdnrčtcnr akreditace, iníbntlace o vzorku trritrlo číslo vzot,ku rloclal zákazník a laboIatoř lrenese odpovědnost
za tyto itrfornracc.

Mgr, l\4artina Clurrelová
nrzrtlažct, kvality Ccntl,a hygienických labol,atoři

Mgr. Martina Chmelová
19_10 2022 09|33:20

Digitálně podepsal
Mgr, M8din8 chmolová
zdíavotnl úsl€v96 sHlem v o§kavé

koncc pt,otokolu

é*š§
/ý rrvoienicrtyctr \i
§/ laboratoři \o| l

s..l \ žkttěobnl laboratoř /
t o \ akredltovaná člA /
\ \ č,1393 /Wý/
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