
 
 

PARDUBICKÝ KRAJ 
Ing. Aleš Boňatovský 

tajemník Bezpečnostní rady Pardubického kraje 
a vedoucí oddělení krizového řízení 

 
 

V Pardubicích dne 17. dubna 2015 
   Č. j.: KrÚ 22 739 / 2015 

Vážený pane předsedo, 
 
Pardubický kraj obdržel dne 7. dubna 2015 pod Vašim čj. Pk 2/15-Kr U dotaz, 
podaný v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, 
ve znění pozdějších předpisů, týkající se záležitostí provozu společnosti Ing. Petr 
Švec – PENTA s.r.o., výrobní divize Chrudim (dále jen „společnost“). 
 
K Vašim dotazům v předmětné věci sděluji následující: 
 
Ad 1. 
Krizový plán Pardubického kraje rizika provozu firmy neřeší, neboť tento dokument, 
zpracovaný Hasičským záchranným sborem Pardubického kraje, v souladu 
s ustanovením § 15 odst. 1 písm. c) zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení 
a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (krizový zákon), je určen 
k řešení krizových situací, tj. takových situací při nichž je vyhlášen některý 
z krizových stavů (tedy stav nebezpečí, nouzový stav nebo stav ohrožení státu). 
Problematika ochrany obyvatelstva a stanovení zón ohrožení je naopak obsahem 
Havarijního plánu Pardubického kraje, který zpracovává rovněž Hasičský záchranný 
sbor Pardubického kraje, v souladu s ustanovením § 10 odst. 5 písm. c) zákona 
č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, 
ve znění pozdějších předpisů, (zákon o IZS). Havarijní plán kraje byl projednán 
Bezpečnostní radou Pardubického kraje dne 11. prosince 2013 a je každoročně 
aktualizován. Problematika opatření ve vztahu k ochraně obyvatelstva, týkající se 
provozu Ing. Petr Švec – PENTA s.r.o., výrobní divize Chrudim, byla v havarijním 
plánu kraje aktualizována Hasičským záchranným sborem Pardubického kraje v říjnu 
2014. Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje je také příslušným orgánem, 
který stanovil zónu ohrožení a definoval příslušná opatření na základě údajů, které je 
oprávněn vyžadovat v souladu s § 15 odst. 3 písm. d) krizového zákona. 
V havarijním plánu kraje nejsou stanoveny žádné žluté a červené zóny. 
 
Ad 2. 
Informace o množství a druhu nebezpečných látek jsou obsaženy v platném 
Bezpečnostním programu společnosti Ing. Petr Švec – PENTA s.r.o., výrobní divize 
Chrudim, který obdrželo od Krajského úřadu Pardubického kraje i město Chrudim 
jako dotčená obec, v souladu s § 9 odst. 1 zákona č. 59/2001 Sb., o prevenci 
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závažných havárií, ve znění pozdějších předpisů (zákon o prevenci závažných 
havárií). Krajský úřad není podle § 1 odst. 3 písm. b) zákona o prevenci závažných 
havárií, příslušným orgánem z hlediska nebezpečí spojeného s ionizujícím zářením. 
Státní správu při využívání jaderné energie a ionizujícího záření a v oblasti radiační 
ochrany vykonává podle zákona č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné 
energie a ionizujícího záření a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů (atomový zákon), výhradně a pouze Státní úřad pro jadernou 
bezpečnost. Ke kontrolní činnosti jsou oprávněni inspektoři tohoto úřadu. Vzhledem 
k tomu, že krajský úřad není podle zákona o prevenci závažných havárií kompetentní 
ke kontrole podle atomového zákona, doporučuji Vám obrátit se o poskytnutí 
požadovaných informací na Státní úřad pro jadernou bezpečnost. 
 
Ad 3. 
Z hlediska zákona o prevenci závažných havárií má občan možnost získat informaci 
o možných rizicích spojených s provozem objektu nebo zařízení již při schvalování 
bezpečnostní dokumentace. Krajský úřad (odbor životního prostředí a zemědělství) 
za tímto účelem zasílá dokumentaci dotčeným obcím. Obec oznamuje veřejnosti, kdy 
a kde lze do návrhu veřejně, po dobu 30 dní ode dne oznámení, nahlížet. V případě 
provozovatele Ing. Petr. Švec – PENTA s.r.o., výrobní divize Chrudim, se jedná o 
bezpečnostní program, který byl doručen městům Chrudim a Slatiňany k uplatnění 
případných připomínek, mimo jiné také ze stran veřejnosti, tedy i občanů obou měst. 
Schválené bezpečnostní dokumentace následně zasílá krajský úřad (odbor životního 
prostředí a zemědělství) ve formě výtisku nebo na elektronickém nosiči dat ke 
zveřejnění dotčeným obcím. V současné době je platná verze bezpečnostního 
programu vydaná provozovateli fyzické osobě „Ing. Petr. Švec – PENTA“. 
Bezpečnostní program nástupnické společnosti Ing. Petr. Švec – PENTA s.r.o., je 
v současné době před dokončením schvalovacího procesu. 
 
 
 
 
 
S pozdravem 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vážený pan 
PhDr. Jiří Stuna 
předseda 
Krajské sdružení České pirátské strany Pardubického kraje 
Na Větrníku 1207 
537 05 Chrudim 
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