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Vyjádření ke zhoršené kvalitě vody
Vážený pane řediteli,
na jaře letošního roku byl obecní úřad Vlasatice informován o zvýšené hodnotě dusičnanů ve vámi dodávané
pitné vodě ze zdroje Nová Ves.
V této věci jsme elektronicky, ale i telefonicky komunikovali s paní Ing. Žílkovou, situace nám byla stručně
vysvětlena. V měsíci srpnu jsme obdrželi Rozhodnutí KHSJM 44166/2021/BV/HOK vydané dne 9. 8. 2021
o dočasném určení mírnějšího hygienického limitu pro dusičnany a amonné ionty.
Vedení obce i občané jsou s tímto řešením dané situace krajně nespokojeni. Rozhodnutí o navýšení
hygienického limitu vyřešilo legislativně danou situaci pouze z Vaší strany. Bohužel ze strany odběratelů
vody neřeší nic. Odběratelé platí za pitnou nezávadnou vodu, dle limitů vyhlášky č. 252/2004 Sb. Navýšení
limitů maximálních povolených hodnot u dusičnanů a amonných iontů je pro obec Vlasatice a její občany
neakceptovatelné a posudek vypracovaný MUDr. Bohumilem Havlem pro ně není věrohodný.
Začátkem školního roku byla uvedena do provozu školní jídelna ve Vlasaticích, která vaří, zejména pro
předškolní a školní děti, tedy nejvíce ohroženou skupinu obyvatel, z řádové vody, tzn. z vody se zvýšenými
dusičnany. Z finančních důvodů není školní jídelna schopna vařit z balené vody, i když jste přislíbili její
proplácení. Po komunikaci ředitelky ZŠ a MŠ Vlasatice s Ing. Žílkovou nelze balenou vodu z Vaší strany
proplácet! Žádáme proto o okamžité řešení dané věci, např. osazením filtru pro odstranění dusičnanů a
zajištění jeho provozu ve školní jídelně nebo plné proplácení balené vody.
Ze získaných informací jde pravděpodobně o situaci, která bude trvat roky. Žádáme o zvážení příspěvku
všem odběratelům na filtry, které odstraní nežádoucí dusičnany. Příspěvky pouze úzké rizikové skupině
nemůžeme dlouhodobě akceptovat. Dle našeho názoru mají na čistou vodu právo všichni, zejména když za ni
řádně platí. Nákup balených vod není dlouhodobým řešením jak z pohledu finančního zatížení občanů, tak i
zvýšení produkce plastového odpadu.
Vnímáme z Vaší strany informovanost o situaci za minimální a špatnou. Požadujeme, aby každý odběratel,
kterého se to týká, byl minimálně informován písemně o všech aspektech této situace. Přestože, naše obec
veškeré informace zveřejňuje na svých webových stránkách a kamenné úřední desce, existuje stále mnoho
našich občanů, kteří o nekvalitě vody nic neví. Pro zabezpečení větší informovanost Vás žádám o účast
zástupce VaK Břeclav a.s. na zasedání zastupitelstva obce Vlasatice dne 13. 9. 2021 v 18:00 hodin na sále
obecního úřadu.
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Všichni víme, že pití této vody škodí zdraví nejen rizikovým skupinám, ale nám všem. Pevně věřím, že
společně najdeme smysluplné řešení této situace, které alespoň částečně uklidní narůstající nespokojenost
občanů naší obce.
Prosím o zpětnou vazbu.

S pozdravem

Pavel Procházka
starosta

Na vědomí:
- Obec Vranovice
- Obec Pasohlávky
- Město Pohořelice
- Obec Ivaň
- Obec Pouzdřany
- Obec Přibice
- Obec Strachotín
- KHS Břeclav
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