Informace o nebezpečí
v okolí objektu Messer Technogas s.r.o., Výroba rajského plynu

Objekt provozovatele Messer Technogas s.r.o. „Výroba rajského plynu“ se nachází uvnitř
průmyslového areálu společnosti BorsodChem MCHZ s.r.o. (BC MCHZ). Surovinou pro výrobu rajského
plynu je tavenina dusičnanu amonného, který se vyrábí přímo na místě neutralizací kyseliny dusičné
amoniakem a následným zahuštěním. Dusičnan amonný je v dalším stupni výroby rozkládán na rajský
plyn a vodu. Vyrobený rajský plyn se po vyčištění a zkapalnění skladuje v dvouplášťových tlakových
zásobnících. Ze zásobníků se plní vyrobený rajský plyn do autocisteren a dopravuje k zákazníkovi.
Sídlo a adresa provozovatele:

Messer Technogas s.r.o.
Zelený pruh 99, č.p. 1560, 140 02 Praha 4

Adresa objektu:

areál BorsodChem MCHZ s.r.o.
Chemická 1, 709 03 Ostrava – Mariánské Hory

Identifikační číslo:

407 64 788

Společnost Messer Technogas s.r.o. využívá nebezpečné látky, které mohou způsobit závažnou
havárii. Seznam nebezpečných látek je uložen na krajském úřadě, kde do něj lze nahlížet. Další
informace o rizicích havárie, opatřeních k jejich zvládání, a o provedených kontrolách jsou rovněž
uloženy na krajském úřadě. Některé informace jsou rovněž přístupné na internetových adresách
uvedených dále.

Pokud máte dotazy, můžete se obrátit na následující kontakty


Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství
tel.: 595 622 222, e-mail: posta@msk.cz



Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje
tel.: 950 739 200, e-mail: podatelna@hzsmsk.cz



Magistrát města Ostravy, odbor krizového řízení
tel.: 599 442 442, e-mail: posta@ostrava.cz



Messer Technogas s.r.o.
tel.: 596 643 355, e-mail: messer.technogas@messer.cz

Co vás ohrožuje?
Rajský plyn není vidět ani cítit. Podporuje hoření, při kontaktu s hořlavými
látkami může dojít k požáru či výbuchu. Uniklý rajský plyn způsobuje prudké
rozhoření malých ohňů (např. cigareta, gril) nebo samovznícení. Požár se rychle
šíří a mohou hořet i málo hořlavé látky (např. oděvy).

Jak budete varováni?


Mobilní vyhlašovací prostředky
- mobilní sirény na vozidlech zasahujících složek
- výstražné rozhlasové zařízení na služebních vozidlech hasičů, policistů



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

Odvolání opatření
Informování proběhne stejným způsobem jako při vyhlášení

Co dělat při havárii?

