Informace veřejnosti o vzniku a dopadech závažné havárie ze dne 20. 2. 2019
v objektu Sokolovské uhelné, právní nástupce, a. s. v areálu zpracovatelské části ve Vřesové
dle § 38 odst. 1 zákona č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií

Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, Závodní 353/88,
360 06 Karlovy Vary
Telefon:
354 222 295
Provozovatel: Sokolovská uhelná, právní nástupce, a. s., Staré náměstí 69, 356 00 Sokolov,
IČO: 26348349
Objekt:
zpracovatelská část společnosti Sokolovská uhelná, právní nástupce, a. s. ve Vřesové – objekt
zařazený do skupiny B dle zákona o prevenci závažných havárií
Datum a čas vzniku a likvidace závažné havárie:
20. 2. 2019, 17:00 až 12. 3. 2019, 9:00
Vznik a následky závažné havárie:
Únik znečištěné vody z průmyslové kanalizace na tlakové plynárně a její průnik do dešťové
kanalizace, následně do dočišťovací nádrže u Chodova. Jednalo se o vodu z vodního uzávěru
plynojemu znečištěnou obsahem látek obsažených v topném plynu, tj. především dehtu
a fenolu. Událost byla částečně neovladatelná do doby, než byl zjištěn únik přes kanalizaci do
dočišťovací nádrže (noční hodiny dne 20. 2. 2019), a byla při ní zvýšená pachová
postižitelnost.
Nedošlo k žádnému zranění nebo ohrožení osob.
Následky: zasažení vodního toku (Chodovský potok); pachová postižitelnost v Chodově.
K zásahu byl povolán Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje, následně havárii šetřila
také Česká inspekce životního prostředí a vodoprávní úřad Městského úřadu Sokolov.
Přijatá opatření:
Provozovatel analyzoval příčiny havárie, řádně je identifikoval a přijal opatření tak, aby se
obdobné situace v objektu neopakovaly.
Mezi nejzásadnější přijatá nápravná opatření patří:
- kanalizační systém v okolí tankoviště v sekci Fenolka v areálu byl uveden do nezávadného
stavu (zaslepení dešťové kanalizace v jejím křížení s průmyslovou; opravena netěsnost
průmyslové kanalizace)
- znečištěná voda z technologie plynárny nebude umisťována do sběrné jímky průmyslové
kanalizace
- vnitřní revize plynojemu v souvislosti se zanešením jeho vnitřního prostoru dehtem
Plnění legislativních povinností:
1. ve dnech 20. 2. – 28. 2. 2019 komunikace provozovatele s krajským úřadem o mimořádné
události
2. dne 1. 3. 2019 zaslání „Hlášení o vzniku závažné havárie, ev. č. 1“ provozovatelem na krajský
úřad
3. dne 4. 3. 2019 dle § 38 odst. 2 zákona č. 224/2015 Sb. zaslání hlášení o vzniku závažné havárie
krajským úřadem Ministerstvu životního prostředí a Ministerstvu vnitra
4. dne 22. 5. 2019 provozovatelem předložen krajskému úřadu ke schválení návrh „Konečné
zprávy o vzniku a dopadech závažné havárie“ s přijatými opatřeními – schválen rozhodnutím
krajského úřadu dne 6. 6. 2019.
Závěr:
Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství po projednání s dotčenými úřady
a zejména s dotčeným městem Chodov vydal rozhodnutí o schválení návrhu „Konečné zprávy o vzniku a
dopadech závažné havárie č. ev. 1“ (Sokolovská uhelná, právní nástupce, a. s., 22. 5. 2019), ve kterém uložil
provozovateli plnění přijatých opatření; toto bude krajským úřadem kontrolováno v rámci pravidelných
každoročních kontrol u provozovatele v objektu ve Vřesové.
Zpracovatel:

