
ElcklroniLký pDdpis - 9.7.2018

Cciilikui aulora ))dI)iU

I<I.I4I.J s i‘í‘ ‘.,J Ř,a, i)
J

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ
Odbor životního prostředí a zemědělství
28. října 117, 702 18 Ostrava

Dle rozdělovníku
MSK 99420/2018
ŽPZ/20638/20 18/Van
248.7 V5

Vyřizuje: Ing. Jana Vanková
Telefon: 595 622 689
Fax: 595 622 396
E-mail: posta@msk.cz
Dal:um: 9. 7. 2018

Veřejné projednání vnějšího havarijního plánu provozovatele Bochemie a.s.

Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále „krajský úřad“), jako
věcně a místně příslušný správní orgán prevence závažných havárií podle 29 odst. 1 a 67 odst. 1 písm. g)
zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, podle 43 písm. e) a 16
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), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon
o prevenci závažných havárie‘), obdržel dne 3. 7. 2018 od Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského
kraje vnější havarijní plán provozovatele BOCHEMIE a.s., ICO 29396824, se sídlem Lidická 326, Nový Bohumín,
735 81 Bohumín, objektu BOCHEMIE a.s., Lidická 326, Nový Bohumín, 735 81 Bohumín (dále „vnější
havarijní plán“). V souladu s 29 odst. 3 zákona o prevenci závažných havárií, zajišťuje krajský úřad veřejné
projednání vnějšího havarijního plánu.

Krajský úřad žádá dotčené obce, a to město Bohumín, město Rychvald, město Orlová, obec Dolní Lutyně,
aby do 15 dnů ode dne obdržení vnějšího havarijního plánu způsobem v místě obvyklým oznámily, kdy a kde
lze do návrhu vnějšího havarijního plánu nahlížet, činit si výpisy, opisy, popřípadě kopie. Veřejné nahlížení
do návrhu vnějšího havarijního plánu musí být umožněno po dobu 30 dnů ode dne oznámení. V této lhůtě
může každá fyzická nebo právnická osoba uplatnit k vnějšímu havarijnímu plánu písemné vyjádření. Vyjádření
veřejnosti, svá vyjádření a oznámení o zveřejnění vnějšího havarijního plánu doručí dotčené obce krajskému
úřadu do 15 dnů po uplynutí lhůty 30 dní.

Dále krajský úřad žádá dotčené orgány veřejné správy, ve smyslu 17 odst. 1 zákona o prevenci závažných
havárií, o zaslání vyjádření k vnějšímu havarijnímu plánu nejpozději do 60 dnů ode dne obdržení tohoto přípisu.

Zpracovaný vnější havarijní plán je pro účely veřejného projednání a vyjádření dotčených orgánů veřejné
správy a dotčených obcí v zóně havarijního plánování přístupný na internetu pod uživatelským jménem
„bochemie“ a heslem „bohumin“ na odkaze: https://kD.hzsmsk.cz/DPJHPJOCHFMIE
pracovni/BOCH/index.h po dobu 60 dnů ode dne doručení oznámení o vyjádření. Pro účely přístupnosti všem
dotčených orgánům; prosím, neměňte heslo pro přístup do uvedeného VHP. V případě problému s přístupem
na uvedenou adresu kontaktujte por. Martina Mrázka: martin.mrazekhzsmsk.cz.
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Po zapracování odůvodněných připomínek bude vnější havarijní plán projednán Bezpečnostní radou obce
s rozšířenou působností Bohumín a následně schválen starostou města Bohumín. Vnější havarijní plán bude
uveden v přehledu plánů zpracovaných podle zvláštních právních předpisů Krizového plánu Moravskoslezského
kraje a Krizového plánu obce s rozšířenou působností Bohumín. Dotčeným správním úřadům a obcím bude
schválená verze k dispozici na internetu.

Ing. Michal Rásocha
vedoucí oddělení
odpadového hospodářství

Po dobu nepřítomnosti zastoupen
Ing. Janou Vankovou
Oddělení odpadového hospodářství

Rozdělovník

Dotčené obce:

- město Bohumín, Masarykova 158, 735 81 Bohumín
- město Rychvald, Orlovská 678, 735 32 Rychvald
- město Orlová, Osvobození 769, 735 14 Orlová-Lutyně
- obec Dolní Lutyně, Třanovského 10, 735 53 Dolní Lutyně

Dotčené orgány veřejné správy:

- Ministerstvo životního prostředí, odbor environmentálních rizik a ekologických škod, Vršovická 1442/65,
100 10 Praha - Vršovice,

- Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Ostrava, Valchařská 15, 702 00 Ostrava,
- Oblastní inspektorát práce pro Moravskoslezský kraj a Olomoucký kraj se sídlem v Ostravě,

Živičná 1123/2, 702 00 Ostrava,
- Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, Územní pracoviště Karviná,

Těreškovové 2206, 734 01 Karviná-Mizerov

Na vědomí:

- BOCHEMIE a.s., Lidická 326, Nový Bohumín, 735 81 Bohumín
- HZS Moravskoslezského kraje, územní odbor Karviná, Ostravská 883/3, 733 01 Karviná
- HZS Moravskoslezského kraje, krajské ředitelství, Výškovická 40, 700 30 Ostrava-Zábřeh
- Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor kancelář hejtmana kraje, oddělení pro krizové řízení, zde

F:x. 51 ĺ )C)()GDC)C)
I I \ X 1 ( ‘I(j .‘O8U1 Www msk Cz


