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.: 950 270 102–7, 950 270 111, e-mail: opis@hasici-vysocina.cz,
spisovna@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
ČEPRO, a. s., tel.: 221 968 111, e-mail: ceproas@ceproas.cz

Důležitá telefonní čísla
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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Zóna havarijního plánování
ČEPRO a. s., Sklad Šlapanov

Výše uvedená tísňová čísla lze volat z kterékoliv telefonní stanice bezplatně

Na výše uvedená tísňová
volat
z kterékoliv
telefonní stanice bezplatně
(bezčísla
kartylze
nebo
mince
i z automatu).
(bez karty nebo mince i z automatu).
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Identifikace objektu:

Účinky na životní prostředí:

Provozovatel: ČEPRO, a. s.
Sídlo a adresa provozovatele: Dělnická 213/12, Holešovice, 170 04 Praha 7
Identifikační číslo: 60193531
Objekt: Sklad Šlapanov, Šlapanov 162, 582 51 Šlapanov

Kontaminace vodotečí a podloží ropnými látkami - průsak do půdy a podzemních
vod. Při požárech hrozí poškození lesního fondu.

Jednoduchý popis výrobní činnosti provozovatele:
Provozované zařízení v objektu ČEPRO, a. s., Šlapanov, slouží pro příjem, stáčení,
přečerpávání, skladování a expedici pohonných hmot. Objekt je provozován jako
skladovací a prodejní sklad pohonných hmot (benzin automobilový, nafta motorová a bioetanol).

Nebezpečné chemické látky:

Varování obyvatelstva při havári:
Rotační sirény a místní rozhlas: kolísavý tón po dobu 140 vteřin – může být
vyhlašován třikrát za sebou v tříminutových intervalech.
Mobilní vyhlašovací prostředky: mobilní sirény na vozidlech zasahujících složek
integrovaného záchranného systému.
Přímé varování občanů: příslušníky složek integrovaného záchranného systému,
případně dalšími pověřenými osobami.
Rozhlasové a televizní vysílání.

Nebezpečnými chemickými látkami, které mohou způsobit závažnou havárii s dopadem za hranice průmyslového areálu, a ohrozit tak lidské zdraví a životy, jsou
benzin automobilový, nafta motorová a bioetanol.

Informování o ukončení havárie

Automobilový benzin je extrémně hořlavý a karcinogenní. Je toxický pro vodní
organismy. Páry tvoří se vzduchem výbušnou směs. Neřízené spalování benzinu
produkuje velké množství sazí.

Co dělat při havárii?

Nafta motorová je hořlavá kapalina, je zdraví škodlivá a nebezpečná pro životní
prostředí. Páry mohou působit narkoticky, způsobovat bolesti hlavy, žaludeční nevolnost a dráždění oči a dýchacích cest.
Bioetanol je vysoce hořlavá kapalina; páry tvoří se vzduchem výbušnou směs. Výpary jsou těžší než vzduch, mohou se šířit do velkých vzdáleností a hromadit se
v nízko položených místech. Kapalina dráždí pokožku i sliznice.

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

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

Možné havárie a jejich následky:
Dosah uvažovaných následků závažné havárie je vymezen hranicí zóny havarijního
plánování (viz mapa na titulní straně).

Typy havárií v Čepro Šlapanov s předpokladem rozšíření do ZHP:
• Požár, výbuch, exploze zásobníků se šířením hustého dýmu do obydlené zástavby.
• Ropná havárie s rozšířením požáru za hranice areálu – požár rozsáhlého lesního
porostu v okolí skladu.
• Únik ropných produktů do ŽP vně areálu (do řeky Šlapanky).

Účinky na lidský organismus:
Při požáru pohonných hmot hrozí znečištění místního ovzduší karcinogenními
produkty hoření (zvýšený obsah CO, CO2, SO2 a sazí) a vzniku hustého tmavého
kouře, který snižuje viditelnost a orientaci v terénu. Může dojit i ke vzniku paniky.

