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Podpora oprav domovních olověných rozvodů pitné vody- informace 

S účinností ke dni 30.11.2012 bylo Ministerstvem pro místní rozvoj (dále jen MMR), 

vyhlášeno v rámci dotačních programů v bytové politice pro rok 2013 další kolo dotačního 

programu na výměnu olověných rozvodů pitné vody v trvale obydlených stavbách pro 

bydlení, tj. v bytových a rodinných domech, postavených na území české republiky. 

MMR tento program vyhlásilo pod názvem "Podpora oprav domovních olověných rozvodů 

pro rok 2013" (podprogram 1170515). Program umožňuje získat dotaci na výměnu 

starého a hygienicky nevyhovujícího domovního rozvodu pitné vody z olova za nový, 

zdravotně nezávadný materiál. Na webových stránkách MMR je zveřejněno znění všech 

podprogramů, kriteria hodnocení žádostí a výzva k podávání žádosti o dotace z programu. 

Lhůta pro doručení žádosti začíná běžet dnem 17.12.2012 a končí 15. února 2013. Další 

podrobnosti jsou uvedeny na webových stránkách: t~~Jt.pjL\'~YYI!V!~J!IlL12?l9§.1ill!!Vssbní:_ra9:..9.: 

Hygienická služba participuje na tomto programu tím, že v rámci podávaných žádostí o 
dotaci musí žadatel kromě jiného předložit také tzv ... Protokol o provedení a hodnocení 
výsledků monitoringu obsahu olova v pitné vodě provedený autorizovanou nebo 
akreditovanou laboratoří". Tento .,Monitoring .... " provádějí zdravotní ústavy podle 
metodiky, zpracované již dříve Státním zdravotním ústavem v Praze {dále jen SZÚ), který 
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rovněž provedl proškolení odborných pracovníků ZÚ v této metodice, aby jejích postup byl 
v rámci celé ČR jednotný. Seznam zdravotních ústavů, oprávněných tuto činnost provádět 
byl ke dni 10.12.2012 aktualizován- aktualizovanou verzi pro informaci přikládám. 

Informuji Vás, že z tohoto důvodu je možno v daném terminu očekávat zvýšený zájem o 
provedení výše uvedeného ,.Monitoringu obsahu olova v pitné vodě". Vhodné je rovněž na 
tuto možnost veřejnost aktivně upozornit, protože se jedná pravděpodobně o poslední kolo 
výzvy a v minulých letech nebyly, z důvodu nízké informovanosti veřejnosti, vyčleněné 
dotace vyčerpány. Navíc od 25. prosince 2013 dochází ke zpřísněn! limitní koncentrace 
olova v pitné vodě ze současných 25 na 1 O J.Jg/1 a dodržení této limitní hodnoty by se 
mohlo ukázat u objektů s olověnými rozvody jako problematické. 

S pozdravem 

MUDr. Vladimír Valenta, Ph.D. 
hlavní hygienik 

Příloha 

Aktualizovaný seznam oprávněných laboratoří 
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Monitoring obsahu olova v pitné vodě- kontakty na oprávněné laboratoře 
(ke dni 10.12.20 12) 

Zdravotní ústav ; Zástupce 
Státní zdravotní 
ústav v J>raze 
Zdravotní ústav se 

267 082 514 lng.lvana Pomvkačová 
'- "' 

sídlem v Ústí n.Lab.: 312 292 174 lng.Aiena Svobodová 

~~!:~:{~ ti?~~lov~ lH!! ~~t---=~11ng.l=an~ JankOvská ~ 
pracoviště Ustí n.OrJ. 465 352 040 Ing.Alice Renčínová 

724 500 931 
-·····--·····-"-·""·,_----.... ·-~-...... -- ...... ~-.. -- ....... - ....... _ ............... _ .. __ ....... ---·---.. ·-----
_Qracoyiště Ustí n.L~b._ 47?__Z51 2JJ ........ _ .............. n:l Iva l~9lcl~vá .. ~-.. --.-
prac. Karlovy Vary 353 301 311 Luděk Mareš 

_ ........ -·---·-·----~ .. -·-·- ~ ....... _ ................. _________ ·····-···· .. ť~vel Novotný ... ··------
J?.rac.ovi_~tě PJ~eň _____ 121 .... 1~~-U _____ --!Ing,larm~la Sladká _ 
_Q@coyiště~!--ibet.~~~ _ 4~~ 41_1 6§_Q__ ____ --~!!E· Pay~ .. ~ern~th ___ _ 
prac.Ces. Budějovice 387 712 911 · Ing. Daňha 
Zdravotní ústav se 
sídlem v Ostravě: , 

~;:~~~:~~; 0~~~~~--- ~~~-~~~~-~1-·-----fŘ~:.e;~o wr:aalovL_ 
602 751 835 I _ .......... - .......... -~.-. .. - ........ _ ........... _ ......... -~ ... ------·-·-.. - ....... _ .......... - ........... ---·---.-......... - ....... _ ... -............ - ... - ....... -

pracoviště Olomouc 585 719 111 RNDr. Mmtin Halata 
605 298 441 c-·-···-""-... - ... - .......... - ........................ - ..... - ... - ...... ___ ....... - ........ _,.__ ........ --.... - .......... _ .. ______ _ 

pracoviště Zlín 577 553 238 Miroslav Panáček 
775 660 715 ---·· ... --- .... -- ---.. ---~·-... - .... ---··-·"""'"""-"'"-'"'-""·-·--...... _ .... ,._ 

pracoviště Jihlava 567 574 768 Ing. Zdeněk Ježek 
733 718 581 
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Věc: MMR-Program na výměnu olověných rozvodů pitné vody- informace pro 
KHS 

ID zprávy: 114797768 

Typ zprávy: Přečtená Datová zpráva 
Datum a čas doručení: 20. 12. 2012 v 05:52:46 

Odesílatel: Ministerstvo zdravotnictví, Palackého náměstí 375/4, 12801 Praha, CZ 
ID schránky: pv8aaxd 

Typ schránky: OVM 

Odesílající osoba: Oprávněná osoba 

Zmocnění: Nezadáno 
Odstavec: Nezadáno 

Naše čís. jednací: MZDR 46339/2012-1/0VZ 

Naše spisová zn.: MZDR 46339/2012/0VZ 
Vaše čís. jednací: Nezadáno 
Vaše spisová zn.: Nezadáno 

K rukám: Nezadáno 
Do vlastních rukou: Nezadáno 

Doručení fikcí zakázáno: Ne 
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