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Odpověď na žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb.
Dne 2. 6. 2020 obdržel Krajský úřad Jihočeského kraje Vaši žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, ze dne 29. 5. 2020, v níž požadujete
poskytnutí následujících informací:

Zaslání přehledu provozovatelů spadajících do režimu zákona č. 224/2015 Sb. „o prevenci závažných havárií“,
s uvedením poslední aktualizace bezpečnostní dokumentace a data jejího schválení.
K výše uvedené žádosti Vám sdělujeme následující:
podle § 35 odst. 1, odst. 3 a odst. 6 písm. a) 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, má krajský úřad ve spolupráci s hasičským záchranným sborem kraje a provozovatelem zpracovánu
pro objekty zařazené do skupiny A nebo do skupiny B informaci o nebezpečí závažné havárie, včetně možného
domino efektu, o preventivních bezpečnostních opatřeních a o žádoucím chování obyvatel v případě vzniku
závažné havárie, které pro účely informování podle § 10a zákona č. 123/1998 Sb., o právu na informace
o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů, zpřístupnil způsobem umožňujícím dálkový přístup.
Sdělujeme proto, že veškeré Vámi požadované informace (kromě mnoha dalších) jsou v pravidelných
aktualizacích vyvěšovány na webových stránkách krajského úřadu na adrese:
https://www.kraj-jihocesky.cz/krajsky-urad/odbor-zivotniho-prostredi-zemedelstvi-lesnictvi#prevencezavaznych-havarii v bodu 7) Informace o nebezpečí závažné havárie, včetně možného domino efektu,
o preventivních bezpečnostních opatřeních a o žádoucím chování obyvatel v případě vzniku závažné havárie
(stav ke dni 2. 6. 2020) (PDF soubor s názvem „Informace o nebezpečí závažné havárie“).
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