Informace o nebezpečí závažné havárie
k objektu skladu zbraní a střeliva Slatina u Vysokého Mýta provozovatele
ZELENÝ SPORT s. r. o.

1. Identifikace objektu a jeho zařazení
Sídlo a adresa provozovatele:

Identifikační číslo provozovatele:
Adresa objektu:

ZELENÝ SPORT s. r. o.
Slatina čp. 116
566 01 Vysoké Mýto
609 14 858
ZELENÝ SPORT s. r. o.
Slatina čp. 116
566 01 Vysoké Mýto

Objekt je zařazen do skupiny A, v souladu se zákonem č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných
havárií.
2. Identifikace krajského úřadu včetně spolupracujících subjektů podávajících informaci
 Krajský úřad Pardubického kraje, odbor životního prostředí a zemědělství
tel.: 466 026 111; e-mail: posta@pardubickykraj.cz
 Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje
tel.: 950 570 111, 970 570 115; e-mail: hzspak@pak.izscr.cz
 Město Vysoké Mýto, tel.: 465 466 110, e-mail: radnice@vysoke-myto.cz
(obec s rozšířenou působností)
 Obec Slatina, tel. 465 424 389,

e-mail: ou@tiscali.cz

 ZELENÝ SPORT s. r. o., tel.: 777 258 871, 777 181 756
e-mail: martin@zelenysport.cz, zdena@zelenysport.cz
3. Jednoduchý popis činností prováděných v objektu provozovatele
Hlavní činností společnosti ZELENÝ SPORT s. r. o. v objektu Slatina je skladování zbraní a střeliva,
jejich nákup a prodej.
4. Seznam nebezpečných látek, které mohou ohrozit okolní obyvatelstvo (popis jejich
nebezpečných vlastností, následky scénářů závažné havárie, možnost dominoefektu)

Mezi hlavní nebezpečné látky umístěné v objektu patří výbušné nebezpečné chemické látky
nacházející se v zalaborované formě ve střelivu, která se skladuje ve formě hotových výrobků
v originálních přepravních obalech. Zbraně a střelivo jsou naskladňovány a vyskladňovány
v originálních přepravních obalech.
Společnost v objektu používá výše uvedené nebezpečné látky, které mohou způsobit závažnou
havárii. Údaje k jednotlivým nebezpečným látkám jsou k dispozici na krajském úřadě. Další
informace o rizicích havárie, opatření k jejich zvládání a o provedených kontrolách jsou rovněž
uloženy na krajském úřadě.
5. Informace o způsobu varování osob v případě vzniku závažné havárie (žádoucí
chování osob, možnost získání informací)
Jak budete varováni?

 vyhlašovací prostředky
o

koncové prvky varování (sirény, místní informační systémy)

o

mobilní sirény na vozidlech zasahujících složek

o

výstražná rozhlasová zařízení na služebních vozidlech hasičů, policistů

o

místní rozhlas

 přímé varování občanů
o

příslušníky složek integrovaného záchranného systému, případně dalšími pověřenými
osobami

 odvolání opatření
o

informování proběhne stejným způsobem jako při vyhlášení

Varovný signál: „VŠEOBECNÁ VÝSTRAHA“ – kolísavý tón sirény po dobu 140 sekund. Signál
může být opakován třikrát za sebou v cca tříminutových intervalech.

6. Informace o datu provedení poslední kontroly v objektu
Tuto informaci je možné zjistit na Odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu
Pardubického kraje.
7. Podrobnosti o získání dalších důležitých informací dle zákona o právu na informace o
životním prostředí
Podrobnosti lze zjistit na Odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Pardubického
kraje.

Příloha: Co dělat při havárii?

