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ÁNTSZ (Státní zdravotnická a hygienická správa)  

Kancelář hlavního hygienika 

Odbor zdravotnictví 

 

 
1097 Budapest, Gyali ut 2-6.    1437 Budapest, Pf. 839. Centrála: (1) 476-1100    

Telefon: (1) 476-1278   Fax: (1) 476-6428 E-mail: kozegeszseg@oth.antsz.hu 

 

Číslo jedn.: OTH 4721-2/2009. Předmět: žádost o 

povolení pro pětivrstvé polyetylenové trubky 

„RADOPRESS PE-Xb/Al/PE-Xb", podaná společností 

Pipelife Hungaria Muanyagipari Kft. (4031 Debrecen, 

Kishegyesi ut 263.) Vyřizuje: dr. Mandy Eszter Telefon: 

(1) 4761100/2396 
 

ROZHODNUTÍ 

V reakci na žádost společnosti Pipelife Hungaria Muanyagipari Kft. (4031 Debrecen, Kishegyesi ut 263.) prohlašujeme, že 
používání bílých pětivrstvých polyetylenových trubek „RADOPRESS PE-Xb/AI/PE-Xb", které tato společnost vyrábí z 

materiálu TABOREX TA 1117 HD, v oblasti dodávky pitné a teplé užitkové vody 

je přípustné 

z hlediska ochrany veřejného zdraví, při splnění následujících podmínek: 

1. Toto povolení se týká výhradně bílých pětivrstvých polyetylenových trubek „RADOPRESS PE-Xb/AI/PE-Xb“, 
 vyráběných společností Pipelife Hungaria Muanyagipari Kft. z materiálu TABOREX TA 1117 HD (trubky přicházející do 
 styku s vodou) se znaleckým posudkem č. 6639/2009.OKI vystaveným Národním úřadem pro hygienu životního 
 prostředí (Orszagos Környezetegeszsegugyi Intezet - OKI) v kvalitě odpovídající vzorkům posuzovaným OKI. 

2. Distributor je povinen informovat uživatele o následujících skutečnostech: 

2.1. Teplota pitné vody přicházející do styku s trubkou nesmí překročit 60 °C. 

2.2. V případě použití v oblasti dodávky pitné a teplé užitkové vody musí být potrubní systém naplněn pitnou vodou nebo 
 teplou užitkovou vodou o teplotě 60° po dobu nejméně 1 x 24 hodin, poté je nutno vypustit tuto proplachovací vodu do 
 kanalizace, nesmí být použita v domácnosti. 

3. Výrobce nebo distributor je povinen podat uživateli jasné a srozumitelné informace o podmínkách tohoto povolení. 

4. Platnost tohoto povolení je časově neomezena. 

5. O opakované hygienické vyšetření tohoto výrobku musí zažádat držitel povolení každých pět let v Kanceláři hlavního 
 hygienika. 

6. Pokud výrobce provede jakékoli změny ve složení nebo materiálovém provedení tohoto výrobku, je nutno zažádat  

 o nové povolení. 

 

Proti tomuto rozhodnutí je možno podat odvolání do 15 dnů od jeho doručení, kromě toho je nutno zaplatit poplatek za 
opětovné posouzení ve výši odpovídající sazbám platným pro projednání záležitosti v první instanci. Odvolání se podává 
na adresu Kanceláře pro správní řízení a hygienická oprávnění (Egeszsegugyi Engedelyezesi es Kozigazgatasi Hivatal) 
(1051 Budapest, Zírnyi u. 3.), bude však podléhat mé kompetenci. 
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ODŮVODNĚNÍ: 

Na základě žádosti podané společností Pipelife Hungaria Muanyagipari Kft. (4031 Debrecen, Kishegyesi ut 263.) dne 4. 
srpna 2009, č.j. MI/073/2009, předložených dokumentů a znaleckého posudku Národního úřadu pro hygienu životního 
prostředí č. 6639/2009 ze dne 22. července 2009 jsem dospěl k závěru, že materiálový produkt, jenž bude používán při 
dodávce pitné a teplé užitkové vody, odpovídá ustanovením vládní vyhlášky č. 201/2001 (X.25.) o kvalitativních 
požadavcích na pitnou vodu a způsob kontroly. 

Toto povolení je platné po neomezenou dobu, v souladu s § 8 odstavec (4) vládní vyhlášky č. 201/2001 (X.25.). Pokud 
dojde k jakékoli úpravě údajů nebo kvality stanovené v dokumentaci, která sloužila jako podklad pro toto povolení a je v 
tomto povolení uvedena, je držitel povolení povinen zažádat o povolení nové, které nahradí původní. Změny v ostatních 
údajích je držitel povolení povinen nahlásit. 

Povinnost opakovaného hygienické vyšetření prováděného každých pět let vychází z § 8 odstavec (5) vládní vyhlášky 
201/2001 (X.25.). 

Mé rozhodnutí vychází z § 71-74 zákona CXL z roku 2004 o obecných pravidlech veřejně-správních řízení a služeb a § 8 
odstavce (3) - (5) vládní vyhlášky 201/2001 (X. 25.) o kvalitativních požadavcích na pitnou vodu a způsob kontroly, ve 
znění vládní vyhlášky 65/2009 (111.31.). 

Právo na odvolání vychází z § 98 odstavec (1) a § 99 odstavec (1) zákona CXL z roku 2004 a § 2/A vládní vyhlášky 
295/2004 (X. 28.). Sazby poplatků za opětovné posouzení vycházejí z § 2 odstavec (5) vyhlášky Ministerstva zdravotnictví 
(EuM) 1/2009 (I.30.) o poplatcích za určitá správní řízení a služby administrativního typu Státní zdravotnické a hygienické 
správy. 

Žadatel uhradil částku 96 000 HUF v souladu s bodem IV.8 Dodatku 1 vyhlášky Ministerstva zdravotnictví 1/2009 (I.30.) o 
poplatcích za určitá správní řízení a služby administrativního typu Státní zdravotnické a hygienické správy. 

Budapešť, 26. srpna 2009 

 

Dr. Ferenc Falus 

jménem hlavního hygienika 

Dr. Gabor Faludi 

Vedoucí oddělení 

 

Rozdělovník 

1. Pipelife Hungaria Muanyagipari Kft. (4031 Debrecen, Kishegyesi ut 263.) 

2. Národní úřad pro hygienu životního prostředí, Odbor pro bezpečnost a hygienu vody 

3. Archiv 


