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Zahájeni kontroly (první kontrolní úkon):
Datum: a-72zo:o1 Popis:

poslední kontrolní úkon :
Datum: 7 ?.=n.ro;o1 Popis:

Krajská veterinární správa
Státní veterinární správy pro
Středočeský kraj

Černoleská 1929, Benešov, 256 38
r. +420 317 742 033
Elektronická adresa podatelny] epodatelna.kVss@sVscr,cz
lD datové schránky: Wx98b5p

č,l..

Protokol č.
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PROTOKOL O KONTROLE

Předložení služebního průkazu

oznámení o ukončení

Kontrolu provedli 0ména a přúmení kontrolních pracovníků).
MVDr. Luboš Kudrna Číslo služebního průkazu, S21 035

Kontrola bYla Provedena podle zákona č.25512012 Sb., o kontrole (kontrolní řád) a podle:

ý § 49 a § 52 zákona č. ,l66/1999 Sb.,

o veterinární péči a o změně některých souviselících zákonú, ve zněni pozcjělších předpisů

' 5 16 odst, 4 zákona č. 11o/1997 sb.,
o Potrav nách a tabákových Výrobcích a o změně a dop|nění některých souvisejících zákonů

§ 22 zákona č, 24611992 Sb.,

na ochranu zvířat proti týrání ve znění pozdějších předprsu

§ 24 odst. 5 zákona č. 154/2000 Sb.,

o ŠlechtěnÍ, plemenitbě a evidenc] hosp, zvířat a o změně souvlse]ících zákonů (p|emenářský zákon)

kontrolovaná osoba:
obchodníjméno, sídlo / Jméno a příjmení, adresa, číslo oP nebo pasu:

lč:

Přizvaná osoba (.1méno a příjmení, důvod přizvání):

|^UU lursko cestmírovo náměstí 59,252 65 Tursko, starosta p, Václav Vlk, Rybářsky spótek Studánt<a
Tursko Čestmírovo náměstí 59, 252 64 Tursko, předseda spolku p. Michal Verner

Místo kohtroly (označení a adresa provozovny nebo hospodářství):

Veterinární schvalovací číslo nebo registrační číslo,

kód katastrálního území_

souřadnice:

771759

50, 1 1,22,587"N, 1 4" 1 8,56,1 28,,E

Za kontrolovaný subjekt se kontroly zúčastnil: i7Kontrolovaná osoba rlpovinná osoba

Jméno a příjmení.

Datum narození.

Michalverner

3.6.1976

25265 Tursko



čisto OP nebo pasu. 210752476

Předmět provedené kontroly :

prošetření úniku nebezpečných látek do obecního rybníka,

Kontrolní zjištění:
Bylo oznámeno zahájení kontroly, kontrola byla zahájena ve 12.00 hod, identifikací úředního
veterinárního lékaře MVDr. Luboše Kudrny, služební číslo S 21035, byl oznámen účel kontroly _

kontrola stavu po zjištění nadlimitního obsahu kadmia v Turském rybníku po havárii.
Kontrolou byl konstatován následující stav
Obec Tursko je vlastníkem návesního rybníka v k.ú. Tursko o rozloze 14 800 m2. Tento rybník má od
obce pronajat Rybářský spolek Studánka Tursko, z,s., Čestmírovo náměstí 59,252 65 Tursko, kterli byl
zapsán do spolkového rejstříku vedeného u Městského soudu v ?raze o oddílu L, vložka č.73086 dne
4.2.2O2O, lČ' 0B91 8023 za účelem provozování sportovního rybolovu, pořádání kulturních a sportovních
akcÍ, Statutárním orgánem spolku je předseda spolku p. MichalVerner, nar, 3.6.1976, r,č.: 760603/0036,
tel,.774700524,
Předmětem kontroly bylo zjištění aktuálního stavu kontaminace rybníka Tursko - vody, sedimentu a ryb
po kontaminaci rybníka hasební vodou po požáru skladu baterií firmy NlMETAL s.r.o. a splachu hasební
vody do místní vodoteče a kontaminace rybníka dne 16.7 2O19, Situací s řešením následků havárie se
dopos_ud vedle vedení obce Tursko, Rybářským spolkem, firmou Nimetal s,ro zabýval Vodoprávní úřad
MěÚ Černošice OŽP KÚ Středočeskeho kraje, vyšetření vzorků provedly společnost AQUA-CONTACT
Praha vo.s., SVÚ Praha,Povodí Vltavy-vodohospodářská laboratoř Praha. Dosavadním šetřením a
provedenými analýzami byly konstatovány následující skutečnosti:
z prŮběhu dosavadních výsledků laboratorních rozborů vyplývá, že vyšetřením podzemní vody v
nejbližšich sedmi domovních studních cca měsíc po havárii nebyly žádné zvýšené koncentrace
organických látek a těžkých kovů zjištěny z výsledků rozboru tkáně kapra odloveného z rybníka cca
,1eden měsíc po havarijním úniku hasební vody vyplynulo, že v jeho tkáni nebyly zjištěny žádné nadlimitní
koncentrace těžkých kovŮ. Zvýšené koncentrace organických látek a kadmia cca měsíc po havárii byly
zjištěny v rybniční vodě a sedimentu
Vodoprávní úřad MěÚ Černošice doporučiI provedení dalších rozborů z návesního rybníka kvůlr ověření
koncentrace těžkých kovů na jaře 2020, Ve dnech 11,12.2019 - 6.1 .2020 byla provedena analýza svalu
kapra, 3.1.2020byly odebrány 3 vzorky vody a vzorek sedimentu k vyšetření.
Ve vzorku svalu kapra zjištěné hodnoty chemických prvků vyhovují Nařízení Komise 1881/06 v platném
znění ( maximální limity rtut'0 5 mg/kg, kadmium 0 05 mg/kg olovo 0,3 mg/kg) - naměřené hodnoty rtut'
0,012 mk/kg, kadmium 0 002 mg/kg, olovo 0 02 mg/kg.
Porovnáním naměřených hodnot koncentrací vybraných ukazatelů znečištění ve vzorcích povrchových
vod odebraných dne 3,1.2020 s požadavky vyh\.25212004 Sb. kterou se stanoví hygienické požadavky
na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody v platném zněni a Nařízení vlády č.
40112015 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod,
náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých
oblastech v platném znění bylo konstatováno, že voda splňule požadavky NV 401/2005 Sb. a požadavky
vyhl č. 25212004 Sb.
Ve vzorku sedimentu z rybníka ze dne 3.1 .2020 a 15.8.20,1 9 sediment nevyhovuje v obsahu kadmia
poŽadavku vyhl 43712016 Sb,, o podmínkách použití upravených kalů na zemědělské půdě v platném
znění a vyh|.25712009 Sb., o používání sedimentů na zemědělské půdě v platném znění.Kadmium se
vŠak v sedimentu jeví jako prvek pevně vázaný, bez zpětného uvolňování do vody a vlivu na vodní
populaci Dokladem toho 1e nízký obsah kadmia ve vodě a nízký obsah kadmia v rybím mase.Nadlimitní
obsah kadmia v sedimentu nemá vliv na složení povrchové vody a kvalitu chovaných ryb Vodoprávní
Úřad MěU Černošice při zachování průtočnosti návesního rybníka dospěl k závěru, že nebude s
ohledem na vývo1 situace nařizovat provedení speciálních sanačních prací.
Závér. ňa základě vyhodnocení provedených šetření je možné konstatovat, že ryby z návesního rybníku
Tursko 1sou poživatelné,Vzhledem k podlrmitnímu obsahu kadmia ve vodě je možné chovat v rybníce
ryby za účelem sportovního rybolovu
Rybářský spolek Studánka Tursko ve spoluprácl s OÚ Tursko budou nadále kvalitu vody, ryb a
sedimentu monitorovat pokračováním laboratorních vyšetření zmíněných komodit.V roce 2020 budou
opět vzorky odebrány k vyšetření v letě 2020 a v listopadu 2020.

Kontrola byla ukončena ve 14.0O hod. oznámením ukončení kontroly

kontrolovan á zviřata
počet



Chov ostatních volně žijících zviřat

ryby 1

Počet stran příloh k tomuto protokolu: n
: 

--r 
Pořízena obrazová dokumentace |J Přiloženo pověření přizvané osoby

Datum vyhotovení protokolu: 11 2,2020

Poučení:

Protikontrolním zjiŠtěním uvedeným v tomto protokolu o kontrole může kontrolovaná osoba podat námitky
ve lhŮtě 15 dnŮ ode dne doručeníprotokolu o kontrole. Námitky se podávajípísemně kontroinímu orgánu,
musí z nich být zřejmé, protijakému kontrolnímu zjištění směřují, a musí obsahovat odůvodnění
nesouhlasu s tímto kontrolním zjištěním,

PodPisem kontrolovaná osoba stvrzuje převzetí a tím doručeni protokoIu o kontrole na mistě.

Datum, podpis povinné osoby

Podpis kontrolujícího
v podepsáno elektronicky

Podpis přizvané osoby


