Informace veřejnosti
o nebezpečí závažné havárie objektů
v zóně havarijního plánování SEMTINZONE
Tento leták obsahuje informace o nebezpečí a doporučuje, jak se chovat
v případě havárie v okolí areálu SEMTINZONE.
Informace v něm obsažené mohou být důležité pro ochranu Vašeho zdraví
i zdraví Vašich blízkých.
Identifikace objektů a provozovatelů

Explosia a. s.
Semtín 107, 530 02 Pardubice
tel.: 466 825 227; e-mail: explosia@explosia.cz

Vybrané nebezpečné látky, které Vás mohou ohrozit
V objektu Synthesia, a. s. jsou realizovány výrobní
činnosti spojené s manipulacemi s chlorem, fosgenem
a amoniakem (čpavek).
V objektu Explosia a. s. dochází k výrobě a skladování
výbušnin.
V objektu Výzkumný ústav organických syntéz a. s.
dochází k manipulaci s toxickými látkami (chlorovodík).
Provozovatel UNIPETROL DOPRAVA, s. r. o. manipuluje
s železničními vozy s nebezpečnými látkami.

Výzkumný ústav organických syntéz a. s.
č. p. 296, 533 54 Rybitví
tel.: 466 822 545; e-mail: vuos@vuos.cz

Jak budete varováni?
Varovným signálem: „VŠEOBECNÁ VÝSTRAHA“ což je
kolísavý tón sirény po dobu 140 sekund.

Objekt: Synthesia, a. s.
Semtín 103, 530 02 Pardubice
tel.: 466 821 111;
e-mail: synthesia@synthesia.eu

UNIPETROL DOPRAVA, s. r. o.
436 70 Litvínov – Růžodol čp. 4
Provozní úsek, Závod Pardubice
Semtín čp. 103, 532 17 Pardubice - Semtín
tel.: 476 162 750
e-mail: obchod@unipetroldoprava.cz
Identifikace krajského úřadu včetně spolupracujících
subjektů podávajících informaci
> Krajský úřad Pardubického kraje, odbor životního
prostředí a zemědělství
tel.: 466 026 111; e-mail: posta@pardubickykraj.cz
> Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje
tel.: 950 570 111, 970 570 115;
e-mail: hzspak@pak.izscr.cz

140 sekund

Způsob vyhlášení:
> koncové prvky varování
(sirény, místní informační systémy)
> mobilní sirény na vozidlech zasahujících složek
> výstražná rozhlasová zařízení na služebních vozidlech
hasičů, policistů
> místní rozhlas
Podrobnosti o získání dalších důležitých informací dle
zákona o právu na informace o životním prostředí.
Informace je možné zjistit na krajském úřadu.

Popis činností v objektech
Hlavním předmětem podnikání společnosti Synthesia,
a. s. je výroba, prodej a zpracování chemických výrobků.
Společnost Explosia a. s. působí v oblasti výroby
výbušnin. Výzkumný ústav organických syntéz, a. s. se
zabývá výzkumem a vývojem v oblasti organické chemie
a toxikologie. Společnost UNIPETROL DOPRAVA, s. r.
o. zajišťuje v areálu SEMTINZONE nákladní železniční
dopravu včetně přepravy nebezpečných látek.
Co dělat při havárii?

Možná ohrožení

Popis zdroje rizika a následky závažné havárie
Zdroje rizika - sklady nebezpečných látek, překladiště,
seřadiště, stáčecí místa a výrobní objekty, kde se
nebezpečné chemické látky používají. Amoniak je
toxický plyn, chlor, chlorovodík a fosgen jsou vysoce
toxické plyny. V případě úniku do ovzduší se mohou šířit
do okolí. Amoniak a chlor mohou ohrozit vaše dýchací
cesty a může dojít k poškození plic. Fosgen způsobuje
poleptání očí, pokožky a dýchacích cest. U látek
výbušných hrozí nebezpečí výbuchu.
Informace o spolupráci se složkami integrovaného
záchranného systému ke zvládnutí havárie mimo
areály Synthesia, a. s. a Explosia a. s.
Spolupráce se složkami integrovaného záchranného
systému je zajišťována prostřednictvím dispečinku
Synthesia, a. s.
Pro provádění záchranných a likvidačních prací v zóně
havarijního plánování je předurčen Hasičský záchranný
sbor Pardubického kraje a jednotky PO, Policie ČR,
Zdravotnická záchranná služba Pardubického kraje
a ostatní složky IZS. Pro provádění záchranných
a likvidačních prací je v objektu předurčen zejména
HZS podniku.

Kde můžete získat další informace?
Podrobnější informace jsou uvedeny ve vnějším havarijním
plánu, které lze získat na Krajském úřadě Pardubického
kraje a dále u jednotlivých provozovatelů.

NOS A ÚSTA CHRAŇTE
NAVLHČENOU ROUŠKOU

> Krajský úřad Pardubického kraje,
odbor životního prostředí a zemědělství
tel.: 466 026 111; e-mail: posta@pardubickykraj.cz
> Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje
tel.: 950 570 111, 970 570 115;
e-mail: hzspak@pak.izscr.cz
> Statutární město Pardubice
tel.: 466 859 111; e-mail: posta@mmp.cz
> Město Lázně Bohdaneč
tel.: 466 797 061;
e-mail: podatelna@lazne.bohdanec.cz
> Obec Černá u Bohdanče
tel.: 606 660 239, 724 186 764
e-mail: obec.cerna@cerna-u-bohdance.cz
> Obec Rybitví
tel.: 774 625 802, 792 311 309, 466 680 419
e-mail: podatelna@rybitvi.cz
> Obec Srch
tel.: 466 415 700; 602 136 558
e-mail: starosta@obecsrch.cz
> Obec Srnojedy
tel.: 466 971 252; e-mail: obec@srnojedy.cz
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