
Informace  
veřejnosti

v okolí areálu společnosti

www.msk.cz 
(sekce „životní prostředí – prevence závažných havárií“)

www.chemon.hzsmsk.cz
www.ceproas.cz
www.sedlnice.cz

Pokud máte dotazy, můžete se 
obrátit na následující kontakty:
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Krajský úřad 
Moravskoslezského kraje 
odbor životního prostředí a zemědělství 
tel.:  595 622 222 
e-mail:  posta@msk.cz

Hasičský záchranný sbor 
Moravskoslezského kraje 
tel.:  950 739 242 
e-mail:  podatelna@hzsmsk.cz

Obec Sedlnice 
tel.:  556 745 591 
e-mail:  obec@sedlnice.cz 

ČEPRO, a.s. 
tel.:  556 312 611 
e-mail:  dispecink.sedlnice@ceproas.cz

Kde můžete získat 
další informace?

Nezdržujte se 
v blízkosti oken

V autě vypněte ventilaci 
a odjeďte

Omezte telefonování

Vypněte všechny zdroje 
iniciace a nekuřte

Při evakuaci dbejte pokynů 
zasahujících složek

Co dělat při havárii?

Zavřete okna a vypněte 
klimatizaci

Schovejte se, budova 
vás ochrání

Nepřibližujte se  
k místu havárie

Nos a ústa chraňte 
navlhčenou rouškou



Sídlo a adresa provozovatele

Adresa objektu

Tento leták obsahuje informace 
o nebezpečí a doporučuje, jak se chovat 
v případě havárie v okolí areálu ČEPRO a.s. 
Informace v něm obsažené mohou být 
důležité pro ochranu Vašeho zdraví 
i zdraví Vašich blízkých.

Vydáno: listopad 2022

Hlavní činností provozovatele je skladování, 
příjem a výdej pohonných hmot. Naskladňování 
pohonných hmot se provádí železničními 
cisternami, vyskladňování železničními cisternami 
a automobilovými cisternami.

Sklad Sedlnice slouží pro skladování pohonných hmot: 
motorová nafta, automobilový benzín 
a letecký petrolej.

Dělnická 213/12, Holešovice, 170 00 Praha 7

 
Sedlnice č. p. 503, 742 56 Sedlnice

Společnost ČEPRO a.s. nakládá s nebezpečnými 
látkami, které mohou způsobit závažnou havárii. 
Seznam nebezpečných látek je uložený u krajského 
úřadu, kde do něj lze nahlížet. Další informace o rizicích 
havárie, opatřeních k jejich zvládání, a o provedených 
kontrolách jsou uloženy na krajském úřadě. Některé 
informace jsou rovněž přístupné na internetových 
adresách uvedených dále. 

Informace o společnosti 
Motorová nafta – Hořlavá 
kapalina. Při zvýšené 
teplotě může dojít 
k odpaření organických 
těkavých látek. Nebezpečí 
hoření hrozí v případě 
zahřátí nad teplotu bodu 
vzplanutí. Při havárii může 
dojít k požáru.

Letecký petrolej - 
Vzhledem k těkavostním 
charakteristikám je rovněž 
klasifikován jako hořlavá 
kapalina. Letecký petrolej 
je nebezpečný pro životní 
prostředí a působí škodlivě 
na vodu a půdu. Při havárii 
může dojít k požáru.

O ukončení ohrožení budete informování 
stejným způsobem.

mobilními vyhlašovacími prostředky 
na vozidlech hasičů a policistů

příslušníky složek integrovaného 
záchranného systému

Automobilový benzin - Je extrémně hořlavý, zdraví škodlivý 
a nebezpečný pro životní prostředí. Při havárii může dojít 
k požáru nebo výbuchu.

Požár nafty, petroleje a benzínu ohrožuje okolí sálavým teplem 
a kouřem. Kouř může obsahovat škodlivé látky, které se šíří 
ve směru větru i na velkou vzdálenost a může ohrozit Vaše 
dýchací cesty.

V případě výbuchu benzínu se tlaková vlna bude šířit velmi 
rychle všemi směry. Přetlak způsobený výbuchem a letící 
úlomky mohou poškodit vaše zdraví a majetek, zejména 
rozbitím oken.

Obyvatelstvo ukryté v budovách nebude ohroženo za 
předpokladu, že dodrží zásady uvedené v části „Co dělat 
při havárii?“.

Jak budete varováni?

Co vás 
ohrožuje?

Zásobník PHM

Areál provozovatele

Zóna havarijního plánování


