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Návrh o rozšíření zaměření kontroly hospodaření zemědělských subjektů ve správním obvodu Lysá
nad Labem
Vážený pane řediteli,
obracíme se na Vás se žádostí o zařazení níže specifikovaných lokalit a na nich hospodařích
zemědělských subjektů do systematických kontrol prováděných vaším kontrolním orgánem.
Městský úřad Lysá nad Labem, odbor životního prostředí jako vodoprávní úřad příslušný podle § 106
zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších
předpisů plní povinnosti dané tímto zákonem v rámci správního obvodu. Ten zahrnuje města Lysá nad
Labem, Milovice a obce Stará Lysá, Jiřice, Stratov, Ostrá, Semice, Přerov nad Labem, Starý Vestec.
V západní části našeho správního obvodu je situováno ochranné pásmo vodního zdroje pitné vody Karaný
a do východní části správního obvodu v obci Stratov zasahuje ochranné pásmo II. stupně přírodních
léčivých zdrojů lázeňského místa Poděbrady.
V rámci činností, které vodoprávní úřad průběžně sleduje a plní, je mj. i sledování kvality vodních zdrojů
a jakosti distribuované pitné vody spotřebitelům v jednotlivých lokalitách našeho správního obvodu.
V této problematice úzce spolupracujeme s Krajskou hygienickou správou Středočeského kraje, oblastní
pracoviště Nymburk. Z časového horizontu posledních 2 let stále více vyplývá alarmující skutečnost
zhoršující se jakost podzemních vod na celém území správního obvodu.
Z předkládáných protokolů o zkouškách vzorků vody jednotlivých provozovatelů věřejných vodovodů je
patrné, že hodnoty koncentrace dusičnanů ve zdrojích pitné vody neustále stoupají, nezřídka nad úroveň
převyšující 100 mg/l. K tomu podotýkáme, že prakticky všechna města i obce v současné době mají
vybudovanou nebo budují kanalizaci pro veřejnou potřebu zakončenou ČOV. Vyjímkou je pouze obec
Jiřice, která není a nebude v dohledné době odkanalizována.
Doslova kritická situace je v obci Stratov (ochranné pásmo II. stupně přírodních léčivých zdrojů
lázeňského místa Poděbrady), která je zásobována ze dvou vrtů hlubokých 52,0 m. Od června roku 2010
neustále narůstaly hodnoty NO3 z původních 45 mg/l. V lednu a únoru 2011 dosáhly hodnot 130 mg/l.
K tomu poznamenáváme, že do současné doby se uvedené hodnoty nezměnily. Proto KHS Středočeského
kraje v únoru 2011 přistoupila k opatření – k zákazu užívání vody jako vody pitné a klasifikovala vodu
jako užitkovou. Obci Stratov následně vznikla povinnost zajistit obyvatelům dodávku pitné vody. Situace
je řešena nákupem a distribucí balené vody. Tento stav přetrvává do současné doby. Snaha o zlepšení
jakosti vody ve zdrojích byla ze strany obce směřována k prohloubení jednoho ze dvou vrtů. Bylo
provedeno prohloubení vrtu S2 do výsledné úrovně 80,0 m. Kýžený efekt to však nepřineslo. Kontrolní
odběry se stanovením obsahu dusičnanů přinesly hodnotu 124 – 130 mg/l. Rovněž obec Ostrá (sousední
katastrální území) se dlohodobě potýká se stejnými potížemi. Voda v místním (Ostrá) vodovodním
systému nesplňuje kritéria pitné vody NO3 nad úrovní 70 mg/l. Proto provozovatel vodovodu (VaK
Nymburk, a. s.) byl nucen zahájit projektovou přípravu výstavby nového přivaděče z Kostomlat nad
Labem.
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Jelikož se celé naše správní území nachází v Polabské nížině, která je intenzivně zemědělsky
obhospodařována, domníváme se, že příčina neustálého zhoršování jakosti podzemních vod je v
dlouhodobé intenzivní aplikaci umělých hnojiv s velkým podílem dusíkatých látek do půdy. Intenzita
zemědělské výroby je odvozována od tří sklizní v sezoně (např. saláty, brambory, ředkvičky). Dle našeho
názoru není vzniklá situace pouze problémem ochranného pásma vodního zdroje Káraný (případně
ochranného pásma II. stupně přírodních léčivých zdrojů lázeňského místa Poděbrady) s bodovým
znečištěním, nýbrž je problémem plošným s důsledky trvalého ohrožování kvality podzemních vod
v celém regionu.
K největším subjektům hospodařícím na orné půdě v rámci našeho správního obvodu patří Pěstitel
Stratov, a.s., Pavel Pokorný – BRAMKO, AGÁTA, Ing Josef Valtr, CSc. – Ing Josef Valtr, MONTANO
VALTR, s r.o., MONTANO, a.s., MONTANO plus, MONTANO, s r.o., EKOPRODUKT SEMICE, a.s.,
PASCUAL POLABÍ, s r.o., G´s Group Holding CZ, s r.o., Polabská zelenina Přerov nad Labem, s r.o.,
VLADA, s r.o., MONTAMILK, s r.o.. K nim je nutno samozřejmě přiřadit i desítky drobných soukromě
podnikajících zemědělců, kteří hospodaří na své nebo pronajmuté zemědělské půdě.
Vzhledem k naší úzké spolupráci se společností Pražské vodovody a kanalizace, a.s. a na základě výše
uvedených faktů se tímto připojujeme k podnětu a návrhu společnosti PVK, a.s. a žádáme Vás tímto o
zahrnutí zejména výše uvedných zemědělských subjektů do vašeho kontrolního systému a následné
provádění kontrol způsobu jejich hospodaření.
V případě jakýchkoli dotazů či doplnění podkladních materiálů se obraťte na MěÚ Lysá nad Labem,
odbor ŽP – vodoprávní úřad – Ing Jelínek – tel. 325 510 201, e-mail : jelinek@mestolysa.cz, Husovo
nám. 23, 289 22 Lysá nad Labem.
Věříme, že vzhledem k závažnosti celé problematiky bude naše žádost posouzena kladně a bude jí
vyhověno v plném rozsahu.

S pozdravem
Ing Ladislav Jelínek
MěÚ Lysá nad Labem
odbor životního prostředí
vodoprávní úřad

