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oznámení o aplikaci stopovací látky ooSulforhodamin Go' do vyznamného vodního toku Vltava
pod vodním dílem (VD) Vrané nad Vltavou
Na základě rozhodnutí Krajského Úr adu St edočeskéhokraje, odboru životníhoprost edí a zemědělství
čj. 1547121201 I/KUSK ze dne 29.7.2011' kterym byla Povodí Vltavy' státní podnik, udělena qjimka
z ustanovení $ 39 odst. 7 zákonač,.25412001 Sb., o vodách ao změně některychzákon (vodní zákon),
ve znění pozdějšíchp edpisťr, Vás Žádáme o zve ejnění následují infoÍTnace na Vašíri ední desce:
Dne 17.4.2012 bude provedena aplikace stopovací Látky ,,Sulforhodamin G" do vyznamného vodního
toku Vltava pod VD Vrané nad Vltayoul Za ričelem provedení testovacího pokusu, ktery up esní rychlost
postupu havarijního znečištěníve vodním toku. Vysledky pokusu budou následně v p ípadě vzniku
havarijního znečištěnívody ve vyznamném vodním toku Vltava využity pro včasnou informovanost
subjektri nacházejících se směrem po toku a pro p ijmutí opat ení k nápravě vedoucí k omezení či
ťrplné eliminaci škod. Sulforhodamin G je látka, která vykazuje vysokou intenzitu fluorescence a je
toxikologicky nezávadná. Lze ji dob e detekovat pomocí optoelektronickych sond nebo laboratorní
analyzou v oblasti nanogram a je velmi vhodná pro stopovací pokusy na dlouhych ťrsecích vodních
tok . V letech 1997 aŽ 2005 bylo na vyznamném vodním toku Labe s spěchem provedeno 9
stopovacích pokusťr s touto látkou, ztoho 4 na českémÍrseku. Stopovacílátka zp sobí v místě aplikace
změnu barvy vody na červenou aŽ oranžovou, ale toto zbaweni není po několika kilometrech již
pouhym okem viditelné.
Kontakty pro informace o konání pokusu:
Centrální vodohospodá sk1 dispečink (724 067 719,257 329 425)
Mgr. Ji

í Vait _ havarijní techni k (724 453

422)
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PovodlVltaw, státní podnik, je zapsán do obchodního rejstÍku vedeného Městsk m soudem v PraŽe' oddÍl A' vlďka 43594' spis zn' F 94634/2000.
TEL.:

FAX:

221 401 111
257 322739

sRNrovHÍ spoJeNí: Unioredit Bank Czech Republic, a.s'
č.t].: 148701506412700

tČo:zoaaggsg

DlČ: cz7o889953

Rozdělovník:

Krajsk

rÍ ad St edočeskéhokraje, Zborovská 11, 150
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Obec Vrané nad Vltavou' B ezovská lI2,252 46 Vrané nad Vltavou
Obec Jíloviště, Pražská 81, 252 02 Jíloviště

Obec Zvole, Hlavní 33,252 45,ZvoIe
Obec ohrobeC, V Dolích 5,252 45 ohrobec
Obec DoIní B ežany, 5. května78,252 41 Dolní Btežany

Magistrát hlavního města Prahyo Mariánské náméstí2,l10 01 Praha l
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