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Hygienická stanice hlavního město Prahy

404/1 2,Rytířská

110 01 Praha

e-mailr podatelna@hyg2raha.cz

Zádost poskytnutí informace

(podle zákona Č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k infon'nacim. ve znění pozdějších předpisů)

bdatel:

(Jméno a příjmení, datum narození, právnické osoby název společnosti, oprávněný zástupce)

Ad resa (sídlo):

Telefon: e-mail:

Žáda Hyg ien ickou stanici hlavního města Prahy m poskytnutí informace (předmět žádosti),

Vážení,

zdvořile vás Žádám, zaslání kopie stanoviska užívání stavby rx:: dne 25.11.2019 vedené pod

č.1.: ilHllí'ila' 62384/201 9. V případě. Že k uvedenému stanovisku HSHMP 62384/2019 náleží

schválený Provozní řad stavby .SPORTOVNĚ RELAXAČNI AREÁL Kolovraty“, prosim zaslání

kopie schváleného provozního řádu Pokud není Provozní řád schválený prosim o výslovně

uvedení, Uvedené stanovisko je součástí kolaudačního souhlasu odboru výstavby
Úřadu MČ Praha

22 vedené pod Č.j.: P22 1 126/2020 OV 05

Zároveň zdvořile žádám re zaslání dokumentu vedeným pod č.j.: V. HKI1 9201433414109 k

dokumentu vedeným pod č.j.: HSHMP 266291201 1 ,

Děkuji,

S pozdravem,

Způsob poskytnutí informace: (vyznačte zvolený způsob)

b) zaslat e-mailem

podpis (razítko)

Převzal: Dne:

F'ozn.:

Stránka Z o



V případě, že žádostje nesrozumitelná, není zřejmé. jaká informace je požadována, nebo je žádost

formulova'na příliš obecně, bude žadatel ve stanovené lhůtě vyzván abyji upřesnil. V případě, žeji

neupřesni do 30 dnú bude rozh odn uto o jejim odmítnutí. Po zpracování informace může být žadatel

vyzván k úhradě nákladů vynaložených na vyhledání a poskytnutí informace
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/Á
HYGIENICKÁ

STANJCE
HLAVNIHO MESTA

PRAHY

Váš Č.dopis j,:

Ze dne: 25, 02, 2020 Vážený pan

Naše Č. j.: HSHMP 1 0562/2020

Sp Zn.: S-HSHMP 10562/2020

MUDr Iva ChmelováVyřizuje:

Tel.: 271 087 154

E-maíl
íva.chmelova@hygpraha CZ

V Praze dne' 09 03, 2020 e-mail:

Žádost informaci podle zákona č. 10611999
ä. II] svobodném přístupu E informacím ve

znění pozdějších předpisů ke stavbě SPORTOVNE RELAXACNI AREAL Kolovraty“

Vážený pane,

Hygienická stanice hlavního města Prahy obdižela dne 25. 02. 2020 Vaši e-mai Iovou žádost O

informace dle zákona č, 106119990 Sb., O svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších

předpisů. Zádáte O zaslání kopie stanoviska HSHMP 62384/2019,
V_ případě,

že k
uvedenému

stanovisku náleží schválený provozní řád stavby „SPORTOVNE RELAXAČNl AREAL

Kolovraty“ Žádáte O zaslání kopie schváleného provozního řádu. Dále žádáte 0 Zaslání dokumentu

vedeného pod č.j. V.HK/1920/43344/09 e' dokumentu vedeného pod č.j. HSHMP 266291201 1,

Kopie všech čtyř požadovaných dokumentů přikládám,

S pozdravem

lng. Eva Moravcová

pověřena zastupováním ředitele odboru

„podepsáno kvalikaovaným elektronickým podpisem“

Přílohy

dle textu

Hygisniau
Iamm iii

Prahy sídlem Praze - pobočka Východ v Rybaikova 293/39. mi JIL Praha 10V tel.: 271 057 144 r. fax: 271 057 139

Bankovní spojen i. (WB Praha 1, u.: 5552501 1/0710 r. iÓO “000255 t: ID datové schránky zpqazi
u

podatelnaähygwăhř
czv

wwwmygpraha





HYGIENICKA

STANICE
HLAVNIHO MESTA

PRAHY

L srrrnrVáš dopis č. j*:

Ze dne: 18„ 11.2019

Naše č. j,: HSHMP 623841201 9

Sp. Zn.: S-HSHMP 62384/2019

Vyřizuje: Petra Šišková, DiS.

IDTeL: 271 087 149 DS: fye72w

Email: pelra.siskova@hygpraha.cz

V Praze dne: 25. 11. 2019

Závazné sla novi ska k užívání stavb1 Sportovně
relaxační areál Kolovraty 'IE' garc.č.

307/1 308/1 308/2 k.ú. Kol ovratx, Praha 10“

Na základě žádosli:JLacus technology, s.r.0., se sídlem Zděbradská 8,

Říčany, doručené dne 21. 11. 2019 pod či. HSHMP 62384/2019, který zastupuje stavebníka

MČ Praha Kclovraty, se sídlem Mírová 364/34, Praha 10. IČO 00240346 dle plné moci u: dne

02. 114 2018 Hygienická sla nice hlavního města Prahy (dále jen „HSHMP“), jako dotčený správní

úřad ve smyslu § 77 ve spojení S§ 82 odst. 2 písm. i) zákona č. 258/2000 Sb.. o ochraně

veřejného zdravi a 0 změně některých souvisejících zákonů. ve znění pozdějších předpisů (dále

jen „zákon č. 258/2000 sw) vydává toto závazné stanovisko:

S užíváním stavby „Sportovně
relaxační areál Kolovraty na paroč. 307/1 , 308/1 . 308/2. k.ú.

Praha 10"Kolovraty,

FE souhlasí.

Odůvodnění

Ke zkušebnlmu provozu předmětné stavby byla HSHMP vydáno dne 09, 07. 2019 závazné

podmíněné stanovisko č.5. HSHMP 34723/2019. V průběhu zkušebního provozu byly opakovaně

vzorků určené ke osobr uvedeného
prováděny odběry vody koupání K plnění podmínky výše

sla noviska byly předloženy protokoly O zkoušce jakosti bazénové :i upravené vody obou

plaveckých bazénů (velký a dětský bazén) vyhotovené ve dnech 16. 07. 2019v 23. 07, 2019,

29. 07. 2019, 30. O7. 2019. 02, 08. 2019, 21. 08. 2019 a 11t 09. 2019v Ekologickou la boratoří

PEAL sro., se sídlem U Vodojemu 15v Praha 4. Na základě u' sledků uvedených V předmětný ch

prolokolech lze konstatoval že limitní hodnou ukazatelů iakosti vody !ŠZnamny'ch z hlediska

zdraví se osob lze tak s užívánímochrany kouga'ících am dodrženy předmětné stavby

souhlasit.

MUDr. Iva Chmelova'

vedoucí oddělení hygieny obecné a komunální

„podepsána kvalifikovaný/m elektronickým podpisem '^

„WW M

Rygienicka sanice m Prahy se Sldtem Praha . pobočka Východ
Ď

RYba/kova 253/39, 1m do Praha unter: 271 087 144 vm- 271 097 139

sanxovni
590ml:

:Na :pr l c. ú 5552501 i, 07m IČD 71009256 u lD datové
schmnhy: 291mm

a
pmianmmmna

a
hmm.;





?rovpzní řád je vypracovaný dle zak. čr 258/2000 Sb. O ochraně veřejného zdraví VE znění pozdějších

ISŠ ?Pr'ššpísů
r:: vyhl, čt 238/2011 Sb. stanovení hygienických požadavků 'k' koupaliště, sauny E hygienické lirni'ty

pískovištích venkovních h radch ploch.nam

x;

V. Název koupaliště: koupaliště: Kolovraty

Přovozovatel: Svět wellness sro., Malletova 2350/5, 190 00, Praha 9, IČO: 24316423, DlČ:C224316423

Provozní doba: červen~září 10:00 19:00

Pracovníci odpovědní za provoz:

R

S

fo

LAreä koupaliště
š

v Stáneksobůrstvením

K stánek sProdejní přípravnou jídel.

ve
Tedmídtá budova

s' Technologie bazénů, slouží k uskladnění chemikálií větra ný prostor* Z bezpečnostního
důvodu je stále

uzamčena,

mmsmdmww

rozměry 25 X 15 m rozměry 14,5 X 7 m

v d hloubka 1,2 až 1,55 m hloubka 0,4 až 0,8 m

te

Brodítka

s
1x pro inva lidy, 1x klasické

Zajištění čisté zóny El vstup přes brodítka

Oplocení kolem bazénů bude vyřešeno plátkem, aby vstup do bazénu byl zajištěn pouze přes
brodítka,

-u

San" v ... í

T le' 2 venkovní sprchy

w A Toalety, úklid

\'i
2 dámské WC, 2 pánské WC 2 pisoáry, 1× WC personál, 1× výlevka, kapacita pro zkušební provoz je 200

II osob

\ Warm

Š Odpočinková plocha '-1: nachází podél stran bazénu, tvoří jí trávník, který je pravidelně sečen.

Tech nologle bazénůŠ.:

x. c Každý z bazénů má samostatný recirkulační okruh s automatickým měřícím zařízením jakosti vody, výkonu

úpravny vlastními Odběrovými místy, Pro odběr vzo rků upravené vody před vstupem do bazénu jsou

.V

vybudovaná dvě od b ěrová místa, pro plavecký bazén ta d ětský bazénr PI'D kontrolu jakosti vody

Z vodovodního řádu také samostatné Odběrové m ísto, Odběr vzorků u bazénu
(x Se je vybudováno je prováděn

vždy z protilehlých kratších stran.ą

Odběr vody n bazén u bude zajištěn Z hladiny přelivnými žla'bky v kombinaci s dnovým odběrem. Přepadají

voda do žlábků je ved en a svod ným potrubím do akumulačních jímek Ě. dále do potrubí recirkulačnícn

Čerpadel společně 5 potrubím d n ových výpustí, Předčištění vody je zajíštěn o v lapačí hrubých nečistot,

ovládáním režimů Do svedenafiltrace je zajištěna tlakovými pískovými ñltry průtoku. akumulační jímky je



přípojka na dopouštění bazénu. Přitok do jednotlivých
bazénů je regu lová n automaticky podle hladiny

V akumulačních jímkách s ohledem na aktuální denní návštěvnost.

Jakost bazénové
vody je průběžně sledována automatickým měřícím zařízením S automatickým

dávkovánim bazénové chemie. Primární desinfekce je zajištěna chlornanem sodným, desinfekce probíhá

rovněž u; pomocí plnopnľitokové středotlaké UV lampy. Voda ze sprch ›. b rod itek je svedena do kanalizace.

elVstup vyloučení

klient se seznámit S řádem a dodržovat ho. říditKaždý je povinen provozním Da'leje povinen respektovat

SE upozorněními a pokyny zaměstnanců. Vstupem do koupaliště se klient dobrovolně pod roh uje

ustanovením tohoto řádu a pokynůrn zaměstnanců Svět wellness s.r.o. Každý klientje povinen řádně si hlídat

své věcí celou dobu ZS Či věcí nenese Svět wellness SLO.po n ávštěvy koupaliště, ztrátu/odcizení poškození

žádnou odpovědnost. V případě nedodržení Řádu Či neuposlechnutí pokynů zaměstnanců Svět wellness s.r.04

může klient Z bez možností návratu kbýt koupaliště vykázán ceny vstupného; při neuposlechnuti Výzvy

odchodu bude klient vykáza'n za pomoci Městské policie Čí Police ČR. Vstup do areálu je povolen pouze S

platnou vstu penkou. Vstupenka je nepřenosná k. platí pouze pro jeden vstu p, stejně tak jako je nepřenosná

permanentkat Vstup do areálu je dovolen pouze osobám starším 10-ti let, osobám mladším pak v doprovodu

osoby starší 18m let

V prostoru koupaliště je přísně zakázáno:

strkat ostatní osoby do vody, navzájem se potápět, úmyslně stříkat a obtěžovat ostatni klienty nebo

jakkoliv oh nožovat provoz koupaliště

dětem do 3 let do bazénu bez musí určené ke Svstupovat plavek (plavky být přímo koupaní přiléhavou

gumou kolem nohou)

do vody močit, płívat, vvplachovat si ve vodě nos ústa Či jakkoliv znečišťovat bazénovou vodu

r:
praní prádía jiných věcí s výjimkou praní plavek mýdlem Či šamponem v prostorech sprch

r: do bazénů brát Či vhazoval skleněné holící a dalšížvýkačky, p ředmětv, špendlíky, jehly, Čepelky

předmětył kterými bv mohli být ostatní klienti ohrožení/poškození

r: sezení, manipulace a chytání vytyčovacích drah

pohybovat se v prostorech bazénu ve znečistěném oděvu Či plavkách

kouřit konzumovat omamné či jine' látky

jakkoli tyto prostory zn ečišťovat

úmyslně ničit majetek

zdržovat se v těchto prostorech mimo provozní dobu

neoprávněné používat záchranná zařízení ›_„ předměty první pomoci

vstupovat se zvířaty

poskytovat tréninkové lekce astatn im klientům nebo p rovozovat komerční činnost bez předchozího

písemného souhlasu

Kontrolu dodržování pravidel provádějí zaměstnanci Svět wellness s.r.o., V případě neuposlechnutí pokynů

zaměstnanců může být klient Z koupaliště vykázán bez možnosti návratu ceny vstupného.



Čištění bazénu, úprava vodya úklid areálu koupalště

:LČšěn'buäm

Mechanické čištění se provádí koštětem 1× denně a bazénovým vysavačem minimálně 3× týdně, před

p rovozem k. během provozu se Z vody odstraňují nečistoty sltem na násadě.

Z. Čištění brodítek

Brodítka se denně mecha nicky Člstí 5' desiníikují.

3. Úldidodpadků

Odpadkové koše jsou rozmístěny po celém areálu koupaliště Vyprazdňují se dle potřeby, nejméně však

denně začátkem Odvozjednou před provozu. odpadků zajišťuje provozovatel koupaliště.

4. Úlűdaeálukomališlě

den Se úklid všech včetně ?lKaždý před zahájením provoz u provede prostor, ploch určených pro odpočinek

slunění. denně se Čistí a záchodů včetně které se ktomu
Nejméně jednou podlahy umýváren sedátka, omývá

určeným desinfekčním prostředkem během dne dle potřeby. Přípravky se požívají dle návodu výrobce,

uchovávají se v originálním balení 5 etiketou, dodržují se expiračni doby, střídání přípravků S různými

aktivními látkami k vzniku selekce a] rezistenoe nežádoucích činitelů 1 x za 30p revenci biologických (cca dní),

dodržuje se koncentrace r; doba působení přípravků.

ílll Vodm' hospodářství

LZdroývodyptosodärűzařäerzLObčastvedasprdw

Areál na vodovodu užitková voda ohřevem v elektrickémkoupaliště je napojen veřejný Teplá je vyráběna

boíleru

LZdroj plnio'a ředídvodyhaze'm

Zd rojem je veřejný vodovod

3.0dpad1ívody

Voda z koupací nádrže je vypouštěna do kanalizace

IV. Kmüołajakostivodyvbazénu

odebírá akreditované nebo rozboruVzorky autorizovaný la boratoř, výsledky vody jsou prostřednictvim

laboratoře stanici v elektronicképrovádějící předávány příslušné Krajské hygienické předepsané podoběi

Voda v bazénu v minimální míře chlorováním řízena elektronikouje upravována (dávková ni automaticky

Prominent) za použití chlornanu sodného. Při manipulaci S ním musi personál používat osobni ochranné

pomůcky- pracovni oděv, brýle. Manipulace :i skladování chlornanu sodného se řídí bezpečnostním listem

výrobku, Desinfekční prostředky pro čištění brod itek g, toalet jsou uloženy v samostatně uzamykatelné

skřiňce ú: WC ženy. Ráno před zahájením provozu jsou měřeny if do provozního deníku V papírové podobě

za p isová ny hodnoty volného chloru, hodnoty DH, teplota vody, komplikace technického rázu, návštěvnost,

stav vodoměru. Měření hodnoty celkove'h o chloru je rovn ěž zajišťována laboratorně při odběru vzorků

rekreační vody provádějící laboratoří. Četnost ?i rozsah kontroly napouštěcí n rekreační vodyje zajištěna

dle požadavků vyhlášky č, 238/ 201 1 Četnost kontroly obsah volného ›. vázaného chloru hodinu před

zahájením provozu El každou čtvrtou hodinu, redox potenciál hodinu před zahájením provozu u každou

čtvrtou hodinu, teplota vody v bazénu třikrát denně, průhlednost průběžně nejméně 3× denně, pH vody

jednou denně, zákal jednou vt.” 14 dnů, dusičnanyjednou za 14 dnů, celkový orga nicky' uhlík (roq jednou

m ěsíčně, ukazatele měsíčně Či dle zdraví, Jakostmikrobiologické jednou pokynů orgánu ochrany veřejného

bazénové vody bude průběžně sledována automatickým měřícím zařízením S automatickým dávkován irn

bazénové chemie. Primární dezinfekce bude zajištěna chlornanem sodným. V okruhu plaveckého o'



relaxačního je naistalová n a automatická tla ková sta n ice se zdrojem vody pro zásobování sprch broditek.

Kontrola tak v době otevření znám
je zahájena před předpokládaným počátkem, aby byl plánovaného byl

výsledek kontroly. V případě překročení
limitní hodnoty mikrobiologického ukazatele, bude bez prodłení

odběr E odstranění slavuł Při nedodržení limitu
zajištěn opakovaný nevyhovující ho hygienického ñnéhe

než mikrobiálnťho ukazatele. se neprodleně zajistí náprava Opatřením bude (např. nárazova' ch Iorace,

vymění většího množství vady, vypuštění F. d ezinfekce bazénu apod) Provedená opatřeníjsou zapísován a

do provoznmo deníku, PU provedení nápravných opatření se provádí kontrolní rozbor vady ke koupání

odtok Z bazénu 2 v kombinaci s odběrema) vody je zajíšiěn hladiny přelívnými žlábky dnovým

odtokcvými tryskami, pepř, dnovou výpustí do akumulační jímky,

b) Před čištění vody v Iapačí hrubých nečistot, který je součástí recírkulačního čerpadia.

c) Fi|trace bude zajištěna tlakovým ñľtrem 5 pískovou filtrační náplní pro vysokou zatíženostl který je

opatřen armatumí sestavou na ovládání režimu průtoku

d) Dopouštění vody do systém u do akumulačníjímky bude přivedena přípojka na dopouštění

bazénu. Přítok vody bude regulován podle hladiny V akumulační nádrži pomocí automatického dopouštění

Součástí hlídání V akumulačnívadył hladiny jímce je bezpečnostní prvek, který automaticky spouští

cirkulační čerpadlo.

Dle vyhlášky č. 238/2011 Sb. bude dále dopouštěna ředící voda v množství min. 60 l/osobu a den (platí pro

a Množství řed ící měřeno vodoměrem anekryté bazény brouzdalíš'cě). vody je jedním registračním čtyřmi

prútckoměry.

e) Chemické hospodářství bazénová voda bude udržována v takove' kvalitě, aby pH vody se pohybovala

v rozsahu 6,5 7,6, redo×~potenclál byl min, 750 mV (při pH 6,5 7,3), respi 770 mV (při pH 7,3 7,6), (platí

do a kan centrace Cl se v rozmezípro upravenou vodu, před vstupem bazénu) volný pohybovala 0,3 0,6

mg/l (pro plavecké bazény nepřesahující teplotu 28 ”CL Všechny tyto hodnoty a' teplota bazénové vody

budou průběžně sledovány automatickým m ěřícím zařízením, které umí automaticky dávkovat potřebn é

chemikálie,

V budou do bazénové ch lor dezinfekční
úpravně vody upravované vody dávkovány tyto přípravky:

bazénové wetter vločkovač apřípravek (pro hygienické zabezpečení vody), zjiskřovač - koagulant (způsobuje

vysráženč nečistot ve vodě), HYDRGXI D soon? A KYSELINA SÍROVÁ pH korekto r (u pravuie hodnotu pH ve

vodě) ALGICÍD SUPER WETTER algícid (zamezení rú stu řas). Desinfekce bazénové vody je zajišťována

plyn ným chlorem, který při styku se znečištěnou bazénovou vodou reaguje a zajišťuje tak její hygie nickou

nezávadnost. Všech ny chemické roztoky (roztok koagulantu. korekce PH) budou připravovaný V PE nádržlch,

nebo budou da'vkovány přímo ZE zásobních barelů, ve kterých byly dovezeny.

í) Měření výkonu úpravny -je realizováno skrze indukční průtokoměry, které mohou měřit množství

přiváděné vody do každéh o bazénu zvlášť. Součet pak udává výko n celé filtrační sestavy

e) Ozonizace není instalována

h) UV záření - ie instalováno

Í) Přívod vody do bazénu -je výtlačným potrubím do dna bazénu k církulačním tryskárn, V bazénu je

voda rozvadena tímto ve dně rovnom ěrněsystémem trysek rozmístěných ta k, aby pokrývala celý objem

(plochu) bazénu

Ví. Provozní deník

a) kniha úrazů obsahuje záznamy O úrazech a poraněních, ke kterým došlo.

b) provozní deník údaji O zahájení provozu, počtu návštěvníků, výměně Sl mn ožství dopouštěné ředící

vody, spotřebě chemikálií, obsluze a úd rŽbě technologického zařízení + hodnoty ukazatelů kontrolovaných



denně nahrazen záznamem do elektronické databáze v automatického(může být případě sledování jakost

vodyk Provozovatel odpovídá za dodržování hygienických p ožadavků při pl'DVOZU bazénu b. 13 bezpečnost

práce obsluhyí

VII. Vybavení lékárnlöm

Area'l která k na u do areáluí Je kontrolovánaje vaaven lékárničkou. je dispozici pokladně vstupu pravidelně

a obměňována. Vybavená je minimálně takto: náplasti a obvazy, elastické obänadlo, borová voda, septonex,

traumaceiový zásyp, peroxid vodíku, trojcípí šátek, gumová páska na zaškrcení, teploměr, nůžky, resuscitačm'

rouška pro umělé dýchání.

Vlli. Osobní ochranné můdw

Zaměstnanci areálu seznámeni L- timto řádemjsou provozem zařízení] provozním vybaveni potřebnými

pracovními ochrannými prostředky.

Důležitá telefonní čísla:

Hasiči 150

Záchranná služba 155

Policie 158

Svět wellness s.r.ol

Maiiemva 2350

190. 00 Praha o

4316423 DlČ: (2224316423

V Praze 12.742019 [MNG-3]
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HYGIENICKA STANICE HLAVNIHO MESTA PRAHY

Rytířská 12, poštschr. 203, 110 01 Praha

pobočka východ, Jasmínová 2905/37, 106 IIIII PRAHA 10

tel: 296394222-6, fax: 296394227. evmailt nodatelnaűlgvggrahaxz

GREBNER a kancelář SLO.projektová inženýrská spol.

náměstí Baxikád 1 34/3

130 00 Praha 3

Naše č.j.: V.HK/1920/43344/09 Vyři Zuj e: Hlaváčová, DiS. V Praze dne 24.7.2009

Věc:
Sportovně relaxační areál Kolovratv. ul. Nad Nádrží SŘ

Na základě žádosti

projektová a inženýrská kancelářWW x lářsol. 1.., n!" !a .. Pah mm;
spol. 5.120., náměstí Barikád 1134/3, Praha 3. l 25076655

v
zastoupení

stavebníka Měs'ská část Praha Kolovraty, IČO 00240346, Mírová 364/34,

Praha doručené dne 26.62009Kolovraty, č.j. V.HK/I 920/43344/09, posoudüa Hygienická

stanice hlm,
Prahy jako dolčený správní úřad ve smyslu §

77 ve spojení 5 § 82 odst. 2 písm, i)

zákona č, 258/2000 veSb., znění
pozdějších předpisů, předložený

návrh dokumentace

ke stavebnímu řízení na akci relaxační areál ul. Nad Nádržj.Sponovně Kolovraty,

Po zhodnocení souladu
předloženého návrhu s požadavky předpisů v oblastí ochrany

veřejného zdraví vydává Hygienická stanice hlm, Prahy toto slanovłsko:

S návrhem dokumentace ke stavebnímu řízení DB akcí Sportovně relaxační areál

ul. Nad NádxžíKolovraty,

!či m m v.; L“. í

Souhlas SE váže na splnění takto stanovené podmínky:

Před
vydáním kolaudačního souhlasu je během zkušebního

provozu
nutné prokázat, že

ukazatelůhodnoty jakosti vody umělého koupaliště jsou v souladu S požadavky Přílohy :14,

Vyhl. č. l 3 5/2004 Sb., kterou SČ stanoví hygienické požadavky na koupaliště, sauny
Fa

hygienické limity písku v pískow'štích venkovních hracích ploch, ve znění pozdějších

předpisů.

0 d ů v D d m ě n í

Dokumentací vypracovala společnost Grebncr, 5.110., inženýrská a projektová

kancelář, nám. Barikád 3, Praha 3, zodp, v červnu 2009, č. zak. PGI

l. roj ektant
1694/09,

Dokumentace řeší zřízení sportovně relaxačního
areálu Kolovraty, který jc situován

v jihovýchodní části MČ Praha Kolovraty V blízkosti Ríčanského potoka. Součástí areálu je

bývalá požární železobetonová nádrž o ploše cca 1500 m1, hřiště, úpravna vody, hygienické

zařízení, stánek S občerstvením a doprovodné objekty (domeček pro plavčíka, dětský koutek,

2 převlékací kabinky) Kapacita vlastního koupaliště je stanovena na 200 osob. Přístup

k nádrží je zajištěn 2 X 5 stupni. Hloubka
pro plavce a neplavce je viditelně označena

(hloubka pro neplavcc do výše 1,2 m cca do 1/3 nádrže, pote' Plynulý přechod do hloubky 1,8

2,0 m)4 Boční stěny nádrže jsou ukončeny okrajem Vysokým cca 150 lnii'll nad okolním

terénem. U schodišťových vstupů do nádrže se nachází 2 X sprcha s brodítkem. Brodílko je

Sum (celkem 2)



umístěno VC směru průchodu
do bazénu, D0

sprch a brodítka je přiváděna upravená
voda

Z úpravny vody (voda u broditka je přepadem svedena do kanalizace
pod areálem), v brotlítku

je udržována stálá hladina vody (10 cm) SC stálou intenzitou průtoku (výměna vody
l x m

bazén voda Z vodovodního řadu slouží khodinu). Zdrojem vody pro je (přípojka napuštění

bazénu, množství napouštěné vody je měřeno vodoměrem, který je umístěn v šachtě u uL Nad

Nádrží). Před nádrží je šachta, ve které je umístěn uzávěr, vypouštěcí ventil a vodoměr pro

měření ředící Na straně nádrže umístěno 5 sacích ze
vodyl jižní je přepadových otvorů,

kterých voda odtéká do sací jímky (v blízkosti koupaliště). Do jímky je
voda z bazénu

přiváděna ze dna nádrže u výpustného zařízení. .Tímka slouží k usazení hrubých nečistat.

Vedle této jímky je dále umístěna jünka řadící vody.
Řadící voda přitéká Ze šachty

umístěné

na přípojce. Odtud je voda Čerpána do objektu úpravny vody (recirkulační). P0 úpravě je
voda

čerpána výüačným potrubím k severní straně nádrže. Řešení přímku a odtoku vody je řešeno

tgk, aby docházelo k důkladnámu Směšování Vody přivádčné Z úpramy :4 vodou bazénovouł

Upravna vody je vybavena pískovýmí filtry a automatickým měřícím z! regulačním systémem

Bayml AILalyt (pH, chlor, Hokulant). Sportovně relaxační smál je napojen na elektrickou

energii, vodovod a kanalizaci, na kanalizaci jSGU v areálu vybudovány 3
vstupní šachty. D0

kanalizace je napojena přípojka Z objektu hygienického zařízení a odpadní voda Z úpravny

vody, odtok ze sprchD brodítka, jímek

Sanitární zázemí obsahuje oddělené WC pro muže (2x pisoár, 2x kabinka, 1x

umyvadlo) a ženy (2x kabinkalx umyvadlo), lx WC pro personál občerstvení, úklidovou

výlevku.

Občerstvení bude umístěno v modulové buňce 6x3 m. Hlavní místnost přípravy a

prodej e přes venkovní podávací okno je vybavena umyvadlem nn mytí rukou; v zázemí se

nachází umyvadlo a dřez.

Vzhledem k tomu, že je jíž sportovní areál vystaven1 není zuhlcdněn hluk ze stavební

činnosti.

Protože předložený návrh není
v rozporu s požadavky předpisů v oblasti ochrany

veřejného zdraví , je možno vyslovit S návrhem dokumentace ke stavebnímu řízení odmíněny

MU Í. lva Chmelová

vedoucí oddělaní hygieny komunální

pobočka východ

cf.: “75,3%
Na vědomí : oddí V.HV
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Hygienická stanice hlavního města Prahy

Rytířská 404/12, Praha tel.: 296 336 700 podatelna®hyggrahmcz ID: zpqaiZí

Městská
Část Praha 22

Uřad městské části

odbor výstavby

Nové náměstí 1250

104 00 Praha 22

Vaše
č.j.: P22 3279/2011 OV 05

Naše č,j4: HSHMP 26629/20ll

Sp. značka: S-HSHMP/26629/201 l/7054

Vyřizuje: MUDr. Iva Chmelová

V Praze dne 2862011

Stanovisko HSHMP k užívání k zkušebm'h ustavby provedení provozu sportovně

relaxační): o areálu Kolovraty, ul. Nad Nádrží, Praha 22

Na základě žádostí Odboru výstavby MČ Praha 22, doručené dne 10.6.20l1 či HSHMP

26629/2011 posoudila Hygienická smníce hlnl Prahy jako dotčený správní úřad ve smyslu š

77 ve spoj ení § 82 odst. 2
písm. i) zákona č. 25 8/2000 sn, 0 ochraně veřejného

zdraví a o

změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, stavbu sportovně

relaxačního areálu Kolovraty, ul. Nad Nádrží, Praha 22.

Po zhodnocení souladu předloženého návrhu s požadavky předpisů v oblastí ochrany

veřejného zdraví vydává Hygienická stanice hl.m. Prahy ľnm stanovisko:

S předčasným užíváním stavby k provedení zkušebního provozu sportovně relaxačního areálu

Kolovraty, ull Nad Nádrží, Praha 22

souhlasí

A souhlas váže na takto stanovenousvůj podmínku:

Před vydáním kolaudačního souhlasu je třeba prokázat, že hodnoty ukazatelů jakosri vody

umělého koupaliště jsou v souladu S požadavky Přílohy 5,4 Vyhl. č. 135/2004 su, kterou se

stanoví hygienické požadavky na koupaliště a sauny a hygienické limity písku V pískovištích

venkovních hracích ploch, ve znění pozdějších předpisů.

Slránka 1 22

Hygienická stanice hl, m. Prahy pobočka Východ, Rybalkova 293/39, Praha 10 Vršovice

tel.: 271 087 fax: 271 087 139 ID:l 44, podatelna thgprahucz www.hvgpraha „ cz zpqaizi



Odůvodnění:

K předmětné stavbě jako celek byla dne 24.72009 vydáno souhlasné podmíněné stanovisko

č.j. VHK/í 920/43 344/09. Vzhledem k tomu, že dřívější požární nádrž je upravena pro

potřeby koupání osob a kvalim vody je třeba monitorovat během delšího časového období:

byla ve výše cítovaném seanovisku uvedena podmínka, která je nyní přenesena do

stanoviska. Plnění nutno během zkušebního
vydávaného podmínky je prokázat provozu, jehož

zahájení bylo dohodnuto s provozovatelem a odborem výstavby MČ Praha 22 při místním

šetření konaném dne 24,6.201 1. Zkušební provoz bude zahájen dnem 24.6.2011.
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Hygienická stanice hl. m. Prahy pobočka Východ, Rybnlkova 29339, Praha !O Vršovice

teL: 271 087 144, fax: 271 087 139 podatelna gumou; www.hvggraha.cz . TD: zpqajlí


