
 
Ve skupinovém vodovodu Dub nad Moravou bylo KHS Olomouc schváleno 
navýšení limitu dusičnanů ze stávajících 50 mg/l na 70 mg/l. 

Kvalita pitné vody ve Skupinovém vodovodu (SV) Dub nad Moravou odpovídá vyhlášce, kterou se 
stanoví hygienické požadavky na pitnou vodu. Co se týče dusičnanů, jejich hodnota během roku kolísá. 
KHS Olomouc proto vydala na základě naší žádosti opatření, kterým určila hygienický limit pitné vody 
v ukazateli dusičnany na hodnotu 70 mg/l, a to do 31. 8. 2014.  

MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s. informuje spotřebitele vody ze SV Dub nad Moravou, který 
zásobuje obce a jejich místí části Dub nad Moravou, Bolelouc, Tučapy, Charváty, Drahlov, Čertoryje, 
Věrovany, Nenakonice a Rakodavy, že vzhledem k možným zdravotním účinkům dusičnanů 
obsažených v pitné vodě dodávané tímto skupinovým vodovodem, zdravotní dozor tedy doporučuje 
omezení spotřeby této vody k pitným účelům těhotným ženám a dětem do věku 5 let. Rovněž je 
vyloučeno používat tuto vodu pro přípravu stravy u dětí do 1 roku věku. 

Tato informace o využití pitné vody s mírnějším hygienickým limitem byly zveřejněny prostřednictvím 
místních rozhlasů a také na úředních deskách v obcích Dub nad Moravou, Věrovany a Charváty.  

Řešení této situace spočívá v přepojení na vodovod v obci Blatec, který je zásobován ze SV Olomouc, 
kde je záruka stabilní kvality pitné vody. Provozovatel tuto problematiku řeší s vlastníkem vodovodu, 
což je Svazek obcí Věrovany, Dub nad Moravou a Charváty. V současné době je zpracována projektová 
dokumentace a vlastník řeší vydání povolení ke stavbě a finanční zajištění této investice.  

Chtěli bychom zdůraznit, že se jedná o stávající stav vodovodu, a toto správní řízení tedy udělená 
výjimka, pouze dostalo skutečný stav do souladu se zákonem. 

Důvodem zvýšeného obsahu dusičnanů ve vodě v posledním období může být zvýšená hladina spodních 
vod (v souvislosti s nárůstem ročního srážkového úhrnu za minulý rok) a vazba těchto vod a zemědělsky 
obhospodařovaných ploch v okolí prameniště na jímací území prameniště.   
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Společnost MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s. – člen skupiny Veolia Voda – vznikla fúzí společností Středomoravská vodárenská, a.s. a 
Zlínská vodárenská, a.s.  MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s. dále jen MOVO - působí na Olomoucku, Prostějovsku a Zlínsku, kde zásobuje 
celkem 406. tis. obyvatel. MOVO má 479 zaměstnanců a provozuje celkem 33 úpraven vody, 158 vodojemů a 25 čistíren odpadních vod a 
zajišťuje servis pro 2 075 km vodovodních a 1 166 km odpadních sítí. Pro kontakt se zákazníky slouží 5 zákaznických center v Olomouci, 
Prostějově, Zlíně, Uničově a Valašských Kloboukách. Čtyřiadvacet hodin mohou zákazníci využívat zákaznické linky 840 668 668. Webové 
stránky společnosti MOVO jsou www.smv.cz, e-mail: smv@smv.cz a pro zákaznické záležitosti zc@smv.cz. MOVO je členem skupiny Veolia 
Voda – více informací na www.veolia.cz a www.veoliavoda.cz.   


