
obec Štábtovice
747 82 Štáblovice 166

čj.: Ll9m22
Stran / Příloh: I/I

Datum: 29.8.2OZ2

Poskytnutí informací dle zákona č. LO6lt999 Sb., o svobodném přístupu k
informacím

Obec Štáblovice Vám na základě Vaší žádosti o poskytnutí informací podle zákona č.
706/L999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve zněnípozdějších předpisů, kterou jsme
obdrželi dne 29. 7.2022 a přijali pod č.j. It9/2o22 sdělujeme následující:

V Příloze Vám zasíláme Protokol č.22696/2022 s rozborem pitné vody na Lipině provedený
Zdravotním ústavem se sídlem v Ostravě v požadovaném období.

S pozdravem

avel kocián
místostarosta
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zdravotní ústav se sídlem v ostravě
Centrum hygienických laboratoří
Zkušební laboratoř č. l393 akreditovaná ČIA podle ČsN nN lSo/IEC l7025:20l8
Partyzánské náměstí 263317, Moravská Ostravao 70200 Ostrava

PRoToKoL č. 2269612022

zákaznik: obec Štáblovice
Štáblovice l66
747 82 Štáblovice

Číslo zakázky :

Příjem vzorku :

Vyšetření vzorku :

Číslo jednací :

Císlo spisu :

Spisový znak :

l33l5
5.5.2022 l3:3l
5.5,2022 - 9.5.2022
ZU/03078/202l
s-zu/03078/202l
2.0.4

vzorek číslo:
Datum odběru:
Název vzorku:
Místo odběru:
Matrice:
Vzorkoval:
Metoda vzork.:

Způsob odběru:
účel odbě.u:
Množství vzorku:

Informace o
45453
5.5.2022
voda pitná
Štáblovice-Lipina, úpravna vody
voda pitná
šenková karin
soP vZ oV 00l (ČsN EN Iso 5667-1, ČsN BN Iso 5667-3, ČsN Iso 5667-5,
čsN BN Iso 5667-14, čsN BN Iso l9458)
bodový vzorek
kontrolní
l300ml

Čas odběru: l3:30

Místní měření
íměřeno na místě odběru)

tlt"""ta 

- 

---T--rl"a"qt" _-T-.l"a*tk;T -
chlor volný 0,06 mg/l mar.0.30 A SoP oV 008.0l 20%
teplota vzorku 8.5 "C A SoP oV 042 l"C

Výsledky zkoušení - chemické vyšetření

Ukazatel Hodnota Jednotka *Limif TYP použitá metoda Neiistota
amonné iontv 0,14 ms/l mar.0.5 A SoP oV 064 l l0o/o

barva <5 mťl Pt max.20 A SoP oV 064.02 l

ToC 1,9 mťl max.5.0 A SoP oV 307 l 20oÁ

dusičnany <2.0 me/l max.50 A SoP oV 0ó4.03 t

dusitany <0.040 mP/1 max.0,50 A SoP oV 064.04 l

chut' přiiatelná ořiiatelná A SoP oV 062 l

konduktivita (25"C) 45.6 mS/m max.l25 A SoP oV 0l1 l |0%
mangan 0_0084 mp./| mar.0.050 A sop ov rol l 20y"
pach ořiiatelnÝ přiiatelnÝ A soP oV 06? t

pH 7.4 65-q5 A SoP oV 033 l n,)

zákal <0.40 Z|(n\ max.5 A SoP oV 044.0l l

železo <0.0l5 mp/l max.0_20 A sop oV 2ol l

Výsledky zkoušení - mikrobiologické vyšetření

Ukazatel Hodnota Jednotka *Limit TYP použitá metoda Neiistota
Escherichia coli 0 KTJ/l00ml ma,x.0 A SoP oV 900 l

koliformní bakterie 0 KTJ/l00ml max.0 A SoP oV 900 l

abioseston I o/o max.5 A SoP oV 916 l 30%
počet organismů 0 iedinci/ml max.50 A SoP oV 916 l

zlve organlsmv 0 iedinci/ml max.0 A SoP oV 916 l

počtv kolonií oři22'C 0 K'I'.I/ml max.200 A sop oV soR l
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Výsledky zkoušení - mikrobiologické lryšetření ,

Ukazatel Hodnota .lednotka *Limif TYP použitá metoda Neiistota

oočtv kolonií při 36'C 0 KTJ/ml mar.40 A soP oV 908 l

* Limit (zdroj pro vydání výroku o shodě), nejistota měření se do hodnocení nezahrnuje:

Vyhláška 25212004 Sb. ve znění pozdějších předpisů - příloha č, l

Výrok o shodě nebo stanoviska:
U předloženého vzorku j§ou požadavky legislativy dodrženy v rozsahu uvedených ukazatelů,

poznámka k odběru: odběr je předmětem akreditace, aktuální plán vzorkování a ziwnm o odběru je k dispozici

v laboratoři.

Poznámlcy k analýze:
Pach: stupeň l
Chuť: stupeň l

Upřesnění §OP
SOP OV 008.01 (návod firmy HACH)

SoPov0l1 (ČsNEN27888)

soP ov o33 (ČSN Iso 10523)

soP ov 042 (ČsN 75 7342)

soPov 044.ol (ČsN ENIso 7027-1)

soP ov 062 (ČsN 75 7340)

SOP OV 0ó4.02 (návody firmy Thermo Scientific)

SOP OV 0ó4.03 (návody frrmy Thermo Scientific)

SOP OV 0ó4.04 (návody firmy Thermo Scientific)

SOP OV 0ó4 (návody firmy Thermo Scientific)

soPov20l (ČsNENIso 17294-1,ČsNsNIso 17294,2)

soPoV3o7 (ČsNEN 1484)

soPov900 (ČsNENIso9308-1)

soPov908 (ČsNENIso6222)
soP ov 916 (ČsN 75 7712, ČsN 75 77l3,ČsN zs zztz;

Místo provedení zkoušky (precoviště):
(l) - analýzy provedeny pracovištěm Ostrava (Par§zánské náměsti 263317,Moruvská Ostíav4 702 00 Ostrava)

Metody v stoupci TYP: "A" v rozsahu akreditace

< výsledek pod mezi stanovitelnosti, > výsledekje vyšší než uvedená hodnota

Výsledky se týkaji pouze zkoušených vmrků.

Jestliže laboratoř neni odpovědnázafázi odběru vzorku, výsledky se váahuji ke vzorku,jak byl Přijat.

Bez pisemného souhlasu taboratoře se nesmí protokol reprodukovatjinak než cclý.

Uvedené rozšiřené nejistoty měřcní jsou součinem standardní nejistoty měřeni a koeficientu rozŠiřenl Ie2, coŽ odPovídá hladině

spolehlivosti přibližně 95 %, nezohledňují vlivy odběrů vzorků.

Pro mikrobiologické ukazateleje nejistota měřeni vyjádřenajako 957o konfidenční meze vyjadfujíci variabilitu Poissonova rozdělenÍ,

nezohledňuji vlivy odběrů vzorků.

V případě, že odběr není předmětem akreditace, informace o vzorku mimo čislo vzorku dodal zAkaník a laboratoř nenese odPovědnost

za tyto informace.
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kontroloval:
Protokol vyhotovil:
počet stran:
Dne:

Ing. Alena řIrabalová
Mgr, Jana Vodstrčilová

l2.5.2022

manažer kvality Centra hygienických laboratoří

konec protokolu

Wý
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