
Přehled možných zdrojů rizik  

 

Zdroje rizika možného ohrožení správního území obce s rozšířenou působností Most, které jsou 

zařazeny do skupin A nebo B podle zákona č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií 

způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi a o změně 

zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (zákon o prevenci 

závažných havárií), se nacházejí v areálu Chempark Záluží, obci Braňany a Zaječicích. Subjekty 

s možnými zdroji rizik jsou uvedeny v tabulce níže. 

 

 

Název subjektu Zařazení do skupiny 

* v zóně havarijního plánování Chempark Záluží:  

Euro Support Manufacturing Czechia, s.r.o. A 

MERO ČR, a.s., Kralupy nad Vltavou, provoz Litvínov A 

SYNTHOS Kralupy a.s., provoz Litvínov B 

UNIPETROL DOPRAVA, s.r.o., Litvínov B 

AIR PRODUCTS spol. s r.o., provoz Litvínov B 

UNIPETROL RPA, s.r.o., Litvínov B 

* mimo zónu havarijního plánování:  

SIAD Czech spol. s r.o., provoz Braňany A 

SPOLGAS s.r.o., provoz Zaječice  B 

 

 

 

Provozovatel objektu zařazeného do skupiny A zpracuje na základě posouzení rizik závažné 

havárie bezpečnostní program. 

 

Bezpečnostní program obsahuje: 

a) základní informace o objektu, 

b) posouzení rizik závažné havárie, 

c) popis zásad, cílů a politiky prevence závažných havárií, 

d) popis systému řízení bezpečnosti a 

e) závěrečné shrnutí. 

 

 

http://mulitvinov.cz/prehled-moznych-zdroju-rizik-a-analyza-ohrozeni/d-452707/p1=82221


Provozovatel objektu zařazeného do skupiny B zpracuje na základě posouzení rizik závažné 

havárie bezpečnostní zprávu. 

Bezpečnostní zpráva obsahuje 

a) základní informace o objektu, 

b) technický popis objektu, 

c) informace o složkách životního prostředí v okolí objektu, 

d) posouzení rizik závažné havárie, 

e) popis zásad, cílů a politiky prevence závažných havárií, 

f) popis systému řízení bezpečnosti, 

g) popis preventivních bezpečnostních opatření k omezení vzniku a následků závažné havárie, 

h) závěrečné shrnutí a 

i) jmenovitě uvedené právnické a fyzické osoby, které se podílely na vypracování bezpečnostní  

zprávy. 

V bezpečnostní zprávě provozovatel dále 

a) stanoví zásady bezpečnosti a spolehlivosti přiměřené zjištěnému nebezpečí při stavbě, provozu  

a údržbě jakéhokoli zařízení, jeho vybavení a infrastruktury spojené s jeho provozem, které 

představují nebezpečí závažné havárie, 

b) vypracuje zásady vnitřního havarijního plánu a poskytne informace umožňující vypracování 

vnějšího havarijního plánu, ve kterých zahrne bezpečnostní opatření vztahující se k možnému 

vzniku domino efektu, aby bylo možno provést opatření nezbytná v případě vzniku závažné 

havárie a 

c) zajistí odpovídající informování příslušných orgánů veřejné správy a dotčených obcí pro přijetí 

rozhodnutí z hlediska rozvoje nových činností nebo rozvoje v okolí stávajících objektů. 

 

Dalšími subjekty se zdrojem rizika, které však nespadají pod zákon o prevenci závažných havárií, jsou 

tzv. podlimitní zdroje, jedná se o AQUADROM Most a Zimní stadion v Mostě. Údaje o těchto 

objektech jsou vedeny v Havarijním plánu obce s rozšířenou působností Most.  

 

 

 


