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V Bělči dne 18. června 2013

Věc: Oznámení - Voda ve vodovodech Běleč a Bzová je pitná
Č.j.: OB/OD/2013/215

Podle laboratorních rozborů je voda ve vodovodech Běleč a Bzová pitná.

Běleč:
Vodojem byl  zasažen  minimálně,  voda  byla  zakalena  kvůli  většímu  přítoku,  tudíž  bylo  provedeno  pouze 
přechlorování.

Laboratorní vzorek z vodovodu v Bělči nesplňoval kritéria CHSKMn a koliformních bakterií. Dnešní odebraný 
vzorek pro účely CHSKMn měl hodnotu CHSKMn 1,68 (max. limit 3,0) a pH bylo změřeno 6,5 (limit 6,5-9,5). 
Bakterie  jsou  zničeny přechlorováním.  Podle  vyjádření  správce  vodovodu  se  může  stát,  že  bude  dočasně 
zvýšena hladina chlóru.

V Bělči bude proveden další oficiální kontrolní vzorek příští týden.

Bzová:
Hlavní prameniště bylo odstaveno, bylo hned v prvním týdnu použito pouze starší méně vydatné prameniště, 
proběhla desinfekce všech studní, vodojem byl vypuštěn a vypláchnut od vrstvy kalu.

Laboratorní vzorek z vodovodu ve Bzové nesplňoval kritéria volný chlór, pH a CHSKMn (organické látky).  
Volný chlór byl překročen 2,5x, pH bylo lehce kyselejší (6,0 proti limitu 6,5-9,5), u CHSKMn byl limit vyšší o  
7% nad limit. Aktuální testy (dnes) potvrzují správnou hladinu všech hodnot - pH 6,5 (limit 6,5-9,5), volný 
chlór cca 0,15 (max. limit 0,3) a CHSKMn 2,08 (max. limit 3,0). Náhradní zásobování vodou bylo zrušeno.

Ve Bzové bude proveden další oficiální kontrolní vzorek příští týden.

Vodu je možno pít a používat bez omezení.
Odvoláváme zákaz používat vodu z veřejného vodovodu k pití.

Pro rodiny s malými dětmi nebo pro osoby s různými alergiemi, které se obávají používat vodu z vodovodu, 
obec tímto nabízí zbylou balenou vodu, kterou si můžete kdykoliv vyzvednout po dohodě na telefonním čísle  
724 189 517.

………………………………………………..
Stanislav Šmejkal, starosta obce

VODA JE PITNÁ
Zveřejněno na úřední desce dne ......................... .............................. ..............................
(vč. zveřejnění v elektronické podobě)

Sejmuto z úřední desky dne ......................... .............................. ..............................


