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Věc: Hygienický limit pro ukazatele acetochlor ESA a acetochior OA
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Jako provozovatel zdrojů podzemní vody a souvísejiciho ochranného pásma vodního zdroje ‚Podluží5 Moravská Nová
Ves, Vás timto dopisem informujeme o aktivitě naší společnosti, která by měla vést k eliminaci obsahu pesticidů a jejich
metabolitů v podzemní vodě, kterou naše společnost využivá k výrobě vody pitné, následně dodávané i do Mikulčic.
-

Naše společnost po zjištěni zvýšeného obsahu pesticidů v podzemní vodě provedla niže uvedená opatřeni, která by
měla vést k eliminaci pesticidů v podzemni vodě. Původně bylo požádáno o mírnější limit pro ukazatele acetochlor ESA
(0,3 jgIl) a acetochlor OA (0,3 pgIl) tak, aby byl vytvořen časový prostor na nápravu tohoto stavu. Tento mírnější limit
byl rozhodnutím prodloužen letos o dalši tň roky s mimějšimi limity ve výši 0,6 jgR pro každou z uvedených látek.
Opatřeni pro eliminaci byla následujicí:
o Průběžně je prováděna kontrola hospodařeni zemědělců v ochranném pásmu vodního zdroje Podluži
(Moravská Nová Ves)
o Byl podán podnět ke kontrole na ÚKZÚZ Sekce zemědělské inspekce Oblastní odbor Brno. Tento inspektorát
provedl kontrolu hospodařícich zemědělců, bez zjištěni porušováni zákazu použiti pesticidů v ochranném
pásmu vodního zdroje.
o Následně byli všichni hospodaříci zemědělci v ochranném pásmu dotčeného vodniho zdroje informováni o
zvýšených koncentracích pesticidů v podzemni vodě našeho zdroje a byli důrazně vyzváni k dodržování
správné zemědělské praxe, především p použiváni pesticidů v ochranném pásmu vodního zdroje.
o Všichni tito zemědělci byli sezváni do jednací místnosti naši společnosti a bylo provedeno školení o
hospodařeni s pesticidy pň zemědělské činnosti vedoucím pracovníkem UKZUZ Sekce zemědělské inspekce
Oblastni odbor Brno.
—
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Všechna výše uvedená opatřeni jsou konána ve snaze snížit obsah pesUcidů v podzemní vodě vodniho zdroje Podluži.
V podobném režimu naše společnost bude pokračovat i nadále. V připadě, že se nepodaří v zákonné době (po dobu
trváni mírnějšiho limitu) sjednat nápravu preventivními opatřeními, budeme nuceni přistoupit ke změně technologie
ůpravy podzemní vody, ato začleněním filtrů s náplni GAU (granulované aktivni uhli). Jelikož se jedná o investici v řádu
desítek milionů Kč, vyžaduje příprava dostatek času na poloprovozní zkoušky a následnou případnou realizaci.
Tato opatření bohužel zatím nevedla k sníženi koncentrace pesticidů v podzemní vodě pod stanovenou mez. Vzhledem
k tomu, že naše společnost nemá nástroje, ani právní moc k vymáháni správné zemědělské praxe a hloubkové kontrole
hospodařicich zemědělců, je nezbytné zapojeni kompetentnich orgánů ochrany veřejného zdraví, ochrany ZP a
Ustředniho kontrolniho a zkušebního ústavu zemědělského.
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I přesto věříme, že naše snaha o eliminaci pesticidů v podzemni surové vodě bude úspěšná při dodržováni správné
zemědělské praxe všech v dané lokalitě hospodařicich zemědělců, pokud ani výše zmiňovaná opatřeni nebudou účinná
a nedojde k legislativní úpravě limitů pesticidů v surové podzemní vodě, bude přistoupeno k intenzifikaci úpravy vody
pomocí filtrů s náplni GAU.
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