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OZNÁMENÍ O POKRAČOVÁNÍ ŘÍZENÍ VE VĚCI SCHVÁLENÍ NÁVRHU 

BEZPEČNOSTNÍHO PRAGRAMU  
 

 

 

Krajský úřad Libereckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále krajský úřad), 

jako příslušný správní úřad podle ustanovení § 49 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 (dále zákon), pokračuje v řízení ve věci schválení návrhu 

bezpečnostního programu prevence závažné havárie pro provoz skladu zkapalněných 

hořlavých plynů a zařízení plnírny (dále návrh) umístěného v ul. Nádražní 188, Žandov, 

provozovatele DANSGAS s.r.o., se sídlem Nádražní 188, Žandov, s přiděleným  

IČ : 27332128 (dále provozovatel)v souladu s § 65 odst. 2 správního řádu. 

Ve smyslu § 20 odst. 2 zákona zasílá krajský úřad podruhé doplněný návrh bezpečnostního 

programu dotčeným orgánům a dotčeným obcím k připomínkování a zároveň jej postupuje 

pověřené právnické osobě Výzkumnému ústavu bezpečnosti práce, v.v.i., Praha, ke zpracování 

posudku.  

 

Dotčené orgány zašlou krajskému úřadu své vyjádření k návrhu aktualizace bezpečnostní 

zprávy do 60 dnů ode dne, kdy jim byl doručen. Pokud dotčený orgán nezašle své vyjádření 

v této lhůtě, platí, že s návrhem souhlasí. 

 

Dotčené obce oznamují veřejnosti na úřední desce a způsobem v místě obvyklým do 15 dnů 

ode dne doručení návrhu aktualizace bezpečnostní zprávy, kdy a kde lze do návrhu nahlížet, 

činit z něj výpisy, opisy nebo kopie. Veřejné nahlížení do návrhu musí být umožněno po dobu 

30 dnů ode dne jejich oznámení. V této lhůtě může každý uplatnit k návrhu písemné 

připomínky. 

 

Dotčené obce zašlou svá vyjádření a připomínky veřejnosti k návrhu aktualizace bezpečnostní 

zprávy do 15 dnů ode dne uplynutí lhůty stanovené pro nahlížení veřejnosti. Pokud dotčená 

obec nezašle své vyjádření a připomínky veřejnosti v této lhůtě, platí, že s návrhem souhlasí. 

 

Návrh je rovněž k dispozici na Krajském úřadě v Liberci, odboru životního prostředí a 

zemědělství, kanc. č. 1224 (v úřední dny Po a St, v jiné dny po telefonické domluvě).   
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Průběh řízení: 

Krajský úřad dne 16. 12. 2021 obdržel dle § 55 odst. 4 zákona návrh bezpečnostního programu 

prevence závažné havárie pro provoz skladu zkapalněných hořlavých plynů a zařízení plnírny 

společnosti DANSGAS s.r.o. v Žandově. Uvedeným dnem zahájil řízení ve věci schválení této 

bezpečnostní dokumentace a v souladu s § 16 zákona ji zaslal pod čj.: KULK 88232/2021 ze 

dne 21. 12. 2022 dotčeným orgánům státní správy a dotčené obci k připomínkování a zároveň 

zajistil v souladu s § 16 zákona zpracování posudku pověřenou právnickou osobou (Výzkumný 

ústav bezpečnosti práce, v.v.i., Praha).  

K návrhu bezpečnostního programu se postupně vyjádřili Státní úřad inspekce práce, oblastní 

inspektorát práce pro Ústecký a Liberecký kraj, pod čj.: 29263/7.41/21-2 ze dne 8. 2. 2022, 

Krajská hygienická stanice Libereckého kraje pod čj.: KHSLB 26640/2021 ze dne 26. 1. 2022 

a Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje pod čj.: HSLI-45-2/KŘ-PRE_2022 ze dne 4. 2. 

2022. Tato vyjádření byla provozovateli pod čj.: KULK 18160/2022 ze dne 9. 3. 2022 

postoupena. Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i., Praha, zaslal posudek k návrhu 

bezpečnostního programu pod čj.: 1015/II.8/22/10.99. ze dne 31. 5. 2022 a krajský úřad jej 

obdržel dne 1. 6. 2022. 

Vzhledem k uplatněným připomínkám bylo řízení o schválení návrhu bezpečnostního 

programu usnesením čj.: KULK 42993/2022 ze dne 6. 6. 2022 přerušeno, a byl stanoven termín 

pro doplnění dle požadavků dotčených orgánů a zpracovatele posudku do 6. 9. 2022. 

Dne 5. 9. 2022 provozovatel doplněný návrh bezpečnostního programu krajskému úřadu 

předložil, a proto je v řízení o jeho schválení pokračováno tak, jak je v úvodu uvedeno. 

 

Účastníkem řízení dle §27 odst.1 správního řádu je: 

- DANSGAS s.r.o., Žandov 

 

 

 
 

 
 

 

 

Ing. Petr Čech 

vedoucí oddělení posuzování vlivů na životní prostředí EIA a IPPC 

 
 

 

 

Přílohy: 
Návrh bezpečnostního programu – CD, DS 
Oznámení na úřední desku - DS 
 
 

 

Rozdělovník ke spisu: OŽPZ 1711/2021 

 

- DANSGAS s.r.o., Žandov – DS  

- Ministerstvo životního prostředí, odbor environmentálních rizik – DS 

- IBP pro Ústecký a Liberecký kraj - DS 

- ČIŽP, OI Liberec - DS 

- HZS LK, Liberec – DS 

- KHS, Liberec – DS 

- Město Žandov – DS, Oznámení na úřední desku 

- Výzkumný ústav bezpečnosti práce v.v.i., Praha - CD 
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