Kde můžete získat
další informace?

Nepřibližujte se
k místu havárie

www.msk.cz

Schovejte se, budova
vás ochrání

www.primagas.cz
chemon.hzsmsk.cz
www.hornisucha.cz

Zavřete okna a vypněte
klimatizaci

Pokud máte dotazy, můžete se
obrátit na následující kontakty:

Nezdržujte se
v blízkosti oken

Krajský úřad
Moravskoslezského kraje

Vypněte všechny zdroje
iniciace a nekuřte
Omezte telefonování

(sekce „životní prostředí – prevence závažných havárií“)

odbor životního prostředí a zemědělství
tel.:
e-mail:

Hasičský záchranný sbor
Moravskoslezského kraje
tel.:
e-mail:

V autě vypněte ventilaci
a odjeďte

Při evakuaci dbejte pokynů
zasahujících složek

950 739 242
podatelna@hzsmsk.cz

PRIMAGAS s.r.o.
tel.:

Zapněte si rozhlas
a televizi

595 622 222
posta@msk.cz

tel.:
e-mail:

558 273 200 (Horní Suchá)
226 227 100 (Praha)
primagas@primagas.cz

Tento leták vytvořil Krajský úřad Moravskoslezského kraje
ve spolupráci s Hasičským záchranným sborem Moravskoslezského kraje a společností PRIMAGAS s.r.o.

Co dělat při havárii?

Informace
o nebezpečí
v okolí areálu společnosti

PRIMAGAS s.r.o.,
odštěpný závod
Horní Suchá

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

Co vás
ohrožuje?

Stáčiště
Nadzemní zásobníky LPG

Informace o společnosti
PRIMAGAS s.r.o., odštěpný závod Horní Suchá, nakupuje,
prodává a skladuje zkapalněné ropné plyny (LPG).
V areálu odštěpného závodu Horní Suchá se provádí
stáčení LPG z železničních cisteren do zásobníků,
skladování LPG v nadzemních zásobnících a plnění LPG
do autocisteren, lahví a automobilů.
Sídlo a adresa provozovatele

Na Pankráci 30, 140 00 Praha 4
Identifikační číslo

47118008
Adresa objektu

Dělnická ul., 735 35 Horní Suchá
Odštěpný závod Horní Suchá společnosti PRIMAGAS
s.r.o. využívá nebezpečné látky, které mohou způsobit
závažnou havárii. Bezpečnostní dokumentace je
uložena na krajském úřadě, kde je možno do ní
nahlížet. Další informace o rizicích havárie, opatřeních
k jejich zvládání a o provedených kontrolách jsou
rovněž uloženy na krajském úřadě a dále přístupné na
internetových adresách uvedených dále.
Vydáno: říjen 2021

LPG (propan a propan-butan)
může způsobit požár nebo výbuch.
Požár LPG 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. Při požáru zásobníku s LPG může dojít i k jeho roztržení, vzniku velké ohnivé koule
a rozstřiku hořící kapaliny.
K výbuchu LPG může dojít v
případě jeho úniku. Tlaková vlna
se 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?
Kolísavým tónem sirény
Další informace budou sděleny:
• mobilními vyhlašovacími prostředky
na vozidlech hasičů a policistů,
• příslušníky složek integrovaného
záchranného systému,
• regionálním vysíláním rozhlasu a
televize.

O ukončení ohrožení budete informování stejným
způsobem.

