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Prevence závažných havárií v Kraji Vysočina
V Kraji Vysočina bylo do režimu zákona č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií zařazeno
dlouhodobě kolem 10 provozovatelů nakládajících s nebezpečnými látkami a přípravky.
V našem kraji se jedná zejména o sklady pesticidů, sklady výbušnin nebo ropných látek a plynů.
V současné době jsou 2 provozovatelé zařazeni do skupiny „A“ a 6 provozovatelů do skupiny „B“
(více rizikoví, dle množství skladovaných nebezpečných látek).
V uplynulém roce byl ze skupiny „A“ vyřazen provozovatel Schafer- Sudex s.r.o. z Ledče nad
Sázavou, který se zabývá výrobou nerezových sudů a dalších nádob. Tento provozovatel snížil
objem skladovaného množství kyseliny fluorovodíkové (HF) pro povrchové úpravy.
Mimo tohoto provozovatele si krajský úřad naplánoval šetření u dalších těsně podlimitních
provozovatelů. Tím je například DIAMO, státní podnik, odštěpný závod GEAM Dolní Rožínka.
Ten plánuje ve svém uzavřeném areálu v sousedství hlavní výroby výstavbu dvou nádrží na 45 t
čpavkové vody s klasifikací „Nebezpečný pro životní prostředí“, kterou potřebuje pro technologii
chemické úpravy uranu. Zde se krajský úřad seznámil v prezentaci i s každoročním
Vyhodnocením vlivu činnosti odštěpného závodu GEAM Dolní Rožínka. Mimo monitoringu a
sanace svých lokalit provedl například i sanaci skládky nebezpečných látek v Pozďátkách.
Dalších asi 300 nezařazených provozovatelů krajský úřad registruje pro účely územního
plánování jako dotčený orgán.
V uplynulém roce nedošlo u zařazených provozovatelů v kraji k žádné závažné havárii. Přesto
všichni zařazení provozovatelé se schválenou dokumentací mají uzavřeny pojistné smlouvy na
škody způsobené vlivem závažné havárie.
U všech zařazených provozovatelů provádí krajský úřad každoročně tzv. integrovanou kontrolu
s Českou inspekcí životního prostředí a dalšími dotčenými orgány státní správy, zejména hasiči
a krajskou hygienickou stanicí. Všechna tato opatření mají předcházet nebezpečí závažných
havárií způsobených nebezpečnými látkami a přípravky.
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