Další informace preventivního charakteru mohou poskytnout:
Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor životního prostředí a zemědělství,
tel: 564 602 111, 564 602 519, e-mail: epodatelna@kr-vysocina.cz,
www.kr-vysocina.cz
Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina, Tísňová linka: 150, 112,
tel.: 950 270 200, 950 270 111, e-mail: opis@hasici-vysocina.cz,
www.hasici-vysocina.cz
Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Havlíčkův Brod,
tel. 569 496 111, e-mail: public_hb@cizp.cz, www.cizp.cz
PRIMAGAS s.r.o., tel.: 226 227 100, e-mail: primagas@primagas.cz,
www.primagas.cz

Důležitá telefonní čísla:

Zóna havarijního plánování
PRIMAGAS s.r.o.
Daňový sklad LPG a plnírna tlakových
lahví Havlíčkův Brod – Baštínov

Zpozorujete-li havárii, ohlaste tuto skutečnost na některou z tísňových linek
(150, 155, 158, 112).
Do telefonu popište událost, která se stala, místo havárie, uveďte své jméno
a další informace dle pokynů operátora.

Hasičský záchranný sbor
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Zdravotnická záchranná služba
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Policie ČR
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Evropské číslo tísňového volání
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Městská policie Havlíčkův Brod
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Na výše uvedená tísňová čísla lze volat z kterékoliv telefonní stanice bezplatně
(bez karty nebo mince i z automatu).
Vydal Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava v roce 2018.
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Informace pro veřejnost
v zóně havarijního plánování
Vydáno na základě zákona č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií
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Identifikace objektu:

Varování obyvatelstva při havárii:

Provozovatel: PRIMAGAS s.r.o.
Sídlo a adresa provozovatele: Na Pankráci 30, 140 00 Praha 4
Identifikační číslo: 471 18 008
Objekt: Daňový sklad LPG a plnírna tlakových lahví Havlíčkův Brod – Baštínov
Adresa objektu: Baštínov, k.ú. Mírovka

Rotační sirény: Kolísavý tón po dobu 140 vteřin - může být vyhlašován třikrát za
sebou v tříminutových intervalech.
Přímé varování občanů posádkami Městské policie Havlíčkův Brod, příslušníky
složek integrovaného záchranného systému, případně dalšími pověřenými osobami
Výstražná zvuková a rozhlasová zařízení na vozidlech zasahujících složek integrovaného záchranného systému.

Jednoduchý popis výrobní činnosti provozovatele:
Provozovaná zařízení v objektu PRIMAGAS s.r.o. slouží pro stáčení, přečerpávání,
skladování, plnění a distribuci LPG (zkapalněné ropné plyny). LPG jsou stáčeny z železničních/automobilových cisteren do 2 stabilních nadzemních zásobníků, zde jsou
skladovány a následně plněny do automobilových cisteren za účelem distribuce
k odběratelům. Součástí objektu je i budova skladu a plnírny tlakových lahví LPG.

Informování o ukončení havárie
O ukončení ohrožení a odvolání opatření budete informováni stejným způsobem
jako při jejich vyhlášení.

Co dělat při havárii?

Nebezpečné chemické látky:
LPG (propan a směs propan-butan) je bezbarvý, nejedovatý, těkavý plyn s charakteristickým zápachem po česneku. Jedná se o
extrémně hořlavý plyn, při zahřívání může vybuchnout.
Uvolněná kapalina přechází velmi rychle do plynného stavu,
tvoří se velké množství chladné mlhy. Plyn i mlha jsou těžší než vzduch, drží se při
zemi a šíří se daleko do okolí, tvoří se vzduchem výbušnou směs. Páry působí narkoticky, způsobují bolesti hlavy, žaludeční nevolnost, dráždění očí a dýchacích cest.

Možné havárie a jejich následky:

Nepřibližujte se
k místu havárie

Schovejte se,
budova vás ochrání

Zavřete okna
a vypněte klimatizaci

Nos a ústa chraňte
navlhčenou rouškou

Omezte
telefonování

V autě vypněte
ventilaci a odjeďte

Zapněte si
rozhlas a televizi

Při evakuaci dbejte
pokynů zasahujících
složek

Dosah uvažovaných následků závažné havárie je vymezen hranicí zóny havarijního
plánování (viz mapa na titulní straně).

Typy havárií v objektu PRIMAGAS s.r.o. s předpokladem rozšíření
do zóny havarijního plánování:
• Požár (vznícení unikajícího LPG z cisterny/ze zásobníku).
• Výbuch tlakové nádoby (následek požárem zahřáté a natlakované
cisterny/zásobníku).
• Exploze mraku hořlavých par (únik LPG z cisterny/zásobníku bez vznícení
– vytvoření mraku par a jeho pohyb dle směru větru s následnou iniciací).
Situace, které mají potenciál způsobit poškození lidského zdraví, životního prostře¬dí a majetku jsou velké nekontrolovatelné úniky LPG, které mohou mít za
následek požár nebo výbuch. Doprovodnými, nebezpečnými jevy požáru/výbuchu
jsou tepelné záření, znečištění místního ovzduší toxickými zplodinami hoření s vytvořením hustého tmavého kouře, vznik přetlakové vlny a rozlet trosek do okolí.

