Dosah uvažovaných následků závažné havárie:
Zóna havarijního plánování

PŘEČTI

parametr l(R) = 500 m (poloměr kružnice)

!

ZAPAMATUJ

USCHOVEJ

Skladová hala C
Areál Logistického centra LCJ, Střítež u Jihlavy

Důležitá telefonní čísla tísňových linek:
Hasičský záchranný sbor

150

Zdravotnická záchranná služba

155

Policie ČR

158

Evropské číslo tísňového volání

112

JIPOCAR Logistic, s.r.o.
Logistické centrum LCJ Invest a.s.

Další informace preventivního charakteru mohou poskytnout:
Výše uvedená tísňová čísla lze volat z kterékoliv telefonní stanice bezplatně

Krajský úřad Kraje Vysočina,
odbor životního prostředí a zemědělství,
(bez karty nebo mince i z automatu).
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
JIPOCAR Logistic, s.r.o., Logistické centrum LCJ Invest a.s.,
tel.: 567 575 100, e-mail: sekretariat@jipocar.cz, www.jipocar.cz
Vydal Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava v roce 2019.
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VYUŽIJ

Tento leták obsahuje informace o nebezpečí a doporučuje, jak se chovat
v případě havárie v okolí areálu společnosti JIPOCAR Logistic, s.r.o.

Jak budete varováni?
Kolísavý tón sirény po dobu 140 vteřin – může být vyhlašován třikrát
za sebou v tříminutových intervalech.

Identifikace objektu:
Provozovatel: JIPOCAR Logistic, s.r.o.
Sídlo a adresa provozovatele: Jihlava, Rantířovská 284, 586 01
Identifikační číslo: 269 59 224
Objekt: Logistické centrum LCJ Invest a.s., Střítež u Jihlavy 3, 588 11

Přímé varování občanů příslušníky složek integrovaného záchranného
systému, případně dalšími pověřenými osobami

Jednoduchý popis výrobní činnosti provozovatele:

Výstražná zvuková a rozhlasová zařízení na vozidlech zasahujících
složek integrovaného záchranného systému.

Společnost JIPOCAR Logistic, s.r.o. je specializována na logistiku, autodopravu
a spedici. Provoz v objektu nemá výrobní charakter. Skladování nebezpečných chemických látek je prováděno v hale „C“ a to v jejích samostatných částech 3 a 4,
ve kterých je skladována spotřebitelská chemie.

Nebezpečné chemické látky:
Skladována je spotřebitelská chemie, jako jsou přípravky pro ošetřování a výživu
rostlin, drogistické zboží, sanitární přípravky, desinfekční prostředky, prostředky
pro průmyslové použití – maziva, čističe, odmašťovadla, prostředky pro povrchové úpravy a podobně. Skladované nebezpečné chemické látky jsou posuzovány
jako nebezpečné pro zdraví, pro životní prostředí a pro vodní organismy.
Skladované chemické látky a směsi jsou také klasifikovány jako hořlavé aerosoly
a hořlavé kapaliny. Při případném požáru mohou vznikat nebezpečné produkty
hoření, dráždivé a toxické látky.

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

Co dělat při havárii?

Co vás ohrožuje?
Teoretický možný rozsah úniku:
Únik látek může mít dopad na Zámecký rybník, kam je zaústěna dešťová voda.
A to vzhledem ke skladování látek nebezpečných pro životní prostředí. Maximální
možné množství uniklé kapaliny je 1000 l.

Teoretický možný rozsah požáru:
V závislosti na meteorologické situaci v době požáru a na jeho rozsahu se spaliny vzniklé při požáru rozptýlí do okolí. Při požáru mohou
vznikat nebezpečné produkty hoření, dráždivé a toxické látky, které
při vdechování dráždí dýchací cesty, dostavuje se kašel, což
následně
POŽÁR
může vést ke zdravotním potížím.
CHEMICKÉ LÁTKY

POŽÁR ZAKONČENÝ
ERUPCÍ OHNĚ

Osoby ukryté v budovách nebudou ohroženy za předpokladu, že dodrží zásady
uvedené v části „Co dělat při havárii?“.

VÝBUCH

Nepřibližujte se
k místu havárie

Schovejte se,
budova vás ochrání

Zavřete okna
a vypněte klimatizaci

Nos a ústa chraňte
navlhčenou rouškou

Vypněte všechny
zdroje iniciace
a nekuřte.

V autě vypněte
ventilaci a odjeďte

Zapněte si
rozhlas a televizi

Při evakuaci dbejte
pokynů zasahujících
složek

