
OTEVŘENÝ DOPIS VEDENÍ MĚSTA NÁCHODA 

My, níže podepsaní zastupitelé města Náchoda, vyjadřujeme své rozhořčení nad přístupem 

vedení města k problematice uzavření prameníku Ida, zejména dlouhodobému 

nerespektování hygienických požadavků Ministerstva zdravotnictví, Českého inspektorátu 

lázní a zřídel (MZ ČILZ). Za nepřípustné považujeme též záměrné zamlčovaní níže uvedených 

důležitých informací a to jak zastupitelům, tak i náchodské veřejnosti. Jak vyplývá ze 

závazného stanoviska ze dne 29.6.2011 a z dopisů ze dne 16.7.2013 a 28.5.2014 byli 

představitelé města opakovaně upozorňováni na zvýšený obsah arsenu ve zdroji IDA I, kdy 

při dlouhodobé konzumaci této vody může docházet k poškození zdraví občanů. Současně se 

domníváme, že došlo k hrubému porušení zákona č. 164/2001 Sb. – Lázeňský  zákon a 

dalších právních předpisů, čímž může dojít k finančnímu postihu města a v krajním případě i 

trestně právní odpovědnosti. Vyjádření tiskové mluvčí Ministerstva zdravotnictví ze dne 

10.12.2015 k celé kauze je následující:  V současné době je na MZ zpracovávána právní 

analýza postupu MZ ve věci možného postihu Města Náchod za využívání přírodního 

léčivého zdroje minerální vody bez povolení.  

Žádáme proto vedení města Náchoda, aby předložilo v písemné podobě všem zastupitelům a 

zveřejnilo na webových stránkách města: 

1.  veškerou korespondenci mezi MZ ČILZ a městem Náchod od roku 2011 do 

současnosti,   

2. zdůvodnění, proč nebylo postupováno v souladu s požadavky MZ ČILZ a prameník byl 

provozován bez povolení, 

3. kdo z Města vydal požadavek na předčasné ukončení čerpacích zkoušek vrtu IDA I 

v roce 2011 a tím znemožnil vyhodnocení čerpací zkoušky a vypracování závěrečné 

zprávy  

4. informaci o tom, kdo za vzniklou situaci nese zodpovědnost,  jaké kroky udělá vedení 

města pro to, aby se podobné chyby již nemohly opakovat a jaké vyvodilo z nastalé 

situace personální opatření  
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