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OŽPZ - oddělení ochrany ovzduší a odpadového hospodářství
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Telefon:
466026518
E-mail:
vera.kmentova@pardubickykraj.cz
Mobil:
Fax:
Datum:

Rozdělovník

11. 2. 2021

Poskytnutí informace veřejnosti
Krajský úřad Pardubického kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, jako věcně a místně
příslušný správní orgán v oblasti prevence závažných havárií podle ustanovení § 43 písm. e)
a § 38 odst. 1 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), sděluje,
že poskytuje veřejnosti informaci o vzniku a dopadech závažné havárie, ke které došlo
dne 15. 6. 2020 v objektu VRBICE II Sklad PHM Kostelec u Heřmanova Městce 162, právnické osoby
UNION CONSULTING s. r. o., IČ: 26898985, se sídlem: Náměstí 83/7, 594 01 Velké Meziříčí
(dále jen „provozovatel“). Jednalo se o únik motorové nafty z nádrže vlivem bleskové povodně.
Podle schválené konečné zprávy o vzniku a dopadech závažné havárie závažná havárie došlo
k zasažení zařízení, objektu a bezprostředního okolí, celkem byl ohrožen jeden zaměstnanec
v objektu. K žádnému pracovnímu úrazu ani k poškození zdraví nedošlo.
Závažná havárie vedla ke škodě na životním prostředí (typ zasažené složky životního prostředí:
oblast venkova, vodní toky a jejich přítoky; znečištění/zasažení/poškození – ostatní povrchové
a podzemní vody, možné zasažení půdy, možné zasažení oblasti chráněné jinými právními předpisy).
Nedošlo však k závažným ekologickým škodám. Vybudováním norných stěn bylo zamezeno dalšímu
úniku motorové nafty do Podolského potoka. Kontaminovaná zemina vzniklá ve skladu a mimo areál
provozovatele byla odtěžena. Kontaminovaná voda byla odčerpána a následně přečištěna
na sanační koloně za trvalého dohledu odborné firmy.
Závažná havárie vedla ke škodám na majetku, v konečné zprávě byly vyčísleny náklady vynaložené
na likvidaci následků závažné havárie.
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Informace o vzniku a následcích závažné havárie a o nápravných opatřeních přijatých ke zmírnění
jejích následků je zpřístupněna na webových stránkách Pardubického kraje:
https://www.pardubickykraj.cz/prevence-zavaznych-havarii/97410/

otisk úředního razítka

Ing. Martin Vlasák
vedoucí odboru
životního prostředí a zemědělství
Ing. Richard Pinkas
v zastoupení

Rozdělovník
Účastník řízení:
-UNION CONSULTING s. r. o., Náměstí 83/7, 594 01 Velké Meziříčí
Dotčené orgány:
-Ministerstvo životního prostředí České republiky, odbor environmentálních rizik a ekologických škod,
Vršovická 65, 100 10 Praha 10
-Ministerstvo vnitra České republiky, Nad Štolbou 936/3, 170 34 Praha
Na vědomí:
-Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Hradec Králové, Resslova 1229/2a,
500 02 Hradec Králové (Ing. Pavel Hubený)
-Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje, Teplého 1526, 530 02 Pardubice
-Městský úřad Chrudim, Odbor životního prostředí, Resselovo náměstí 77, 537 16 Chrudim
-Obec Kostelec u Heřmanova Městce, Kostelec u Heřmanova Městce č. p. 64,
538 03 Heřmanův Městec
-Obec Vápenný Podol, 538 03 Vápenný Podol
-Obec Úherčice, Úherčice 32, 538 03 Heřmanův Městec
-Obec Prachovice, Chrudimská 50, 538 04 Prachovice
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