
Provozní řád vodovodu v areálu Tajmac –ZPS, a.s.                                                                                                           Příloha č. 4 
Plán kontrol jakosti vod                                                     Provozovatel Teplárna Otrokovice, a.s.              

Strana 1 (celkem 1) 

 
Plán kontrol jakosti vod vodovodu v areálu Tajmac – ZPS, a.s. 
 
1.  Místa odběru vzorků (místa jsou označena štítkem se specifikací dle tohoto seznamu) za účelem 
kontroly jakosti pitné vody byla stanovena tato: 
 
1.1. Pevná odběrová místa 
 
Odběrové místo č. 1 - vodoměr 6 (hala H-1) – odběrný kohout u vodoměru  
Odběrové místo č. 2 -  vodoměr 21 (jídelna) – odběrný kohout u vodoměru 
 
1.2. Rotující odběrová místa 
 
Odběrové místo č. 1 vodoměr 15 (přístavek ZPS slévárna) - odběrný kohout u vodoměru 
Odběrové místo č. 2 vodoměr 16 (slévárna) - odběrný kohout u vodoměru 
Odběrové místo č. 3 vodoměr 10 (hala H-3) - odběrný kohout u vodoměru 
Odběrové místo č. 4 vodoměr 23 - odběrný kohout u vodoměru 
Odběrové místo č. 5 vodoměr 48 (m-tec CZ) - odběrný kohout u vodoměru 
Odběrové místo č. 6 vodoměr 8 (hala H-2) - odběrný kohout u vodoměru 
Odběrové místo č. 7 vodoměr 35 - odběrný kohout u vodoměru 
 
2. Rozsah a četnost prováděných rozborů 
 
Minimální roční četnost a rozsah rozborů vzorků pitné vody stanovuje příloha č. 4 vyhlášky 252/2004 Sb., 
vyhlášky, kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné 
vody (v platném znění). 
 
Pro vodovod Teplárna Otrokovice, a.s. platí kategorie č. 4: 

Objem vody rozváděné vodovodem Počet zásobovaných obyvatel U K 
Cca 220 m3/den >500 = < 5000   
Minimální roční četnost dle Vyhl. 252/2004 Sb. 2x 4x 
 
U - úplný rozbor podle Vyhlášky Ministerstva zdravotnictví č. 252/2004 Sb. 
K - krácený rozbor podle Vyhlášky Ministerstva zdravotnictví č. 252/2004 Sb. 
 
3. Postupy odběrů a metody jejich rozborů 
 
Analýzy vzorků včetně odběru vzorků bude zajišťovat akreditovaná laboratoř v souladu s § 4 zákona č. 
258/2000 Sb., zákona o zdraví lidu (ve znění pozdějších předpisů). Použité metody analýzy jednotlivých 
ukazatelů budou shodné s metodami uvedenými v osvědčení o akreditaci laboratoře. 
 
4. Zpracování, evidence, archivace a odeslání výsledků rozborů 
 
Protokol o provedení rozboru předá akreditovaná laboratoř objednateli provedení rozboru, kterým je 
provozovatel vodovodu Teplárna Otrokovice, a.s. Protokoly archivuje pověřená osoba provozovatele. Kopie 
protokolu o rozboru kvality pitné vody je po jeho obdržení zasílán věcně i místně příslušnému orgánu ochrany 
veřejného zdraví v souladu s § 4 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb. Provozovatel vodovodu je zaregistrován 
do elektronického informačního systému Ministerstva zdravotnictví ČR „Pitná Voda“, kde budou 
prostřednictvím laboratoře provádějící laboratorní analýzy vzorků pitné vody, elektronicky zasílány výsledky 
těchto laboratorních analýz. 
 
5. časový plán odběru vzorků při bezporuchovém chodu 
 
Měsíc Typ rozboru 
Únor Krácený 

Úplný Květen 
Krácený  
Úplný  Září  
Krácený 

Listopad Krácený 
 


