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Krajský úřad Jihočeského kraje, odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví, jako 

příslušný správní orgán podle § 67 odst. 1 písm. g) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské 

zřízení), ve znění pozdějších předpisů a podle § 28 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) obdržel dne 23.11.2017 od 

Hasičského záchranného sboru Jihočeského kraje, se sídlem Pražská tř. 2666/52b, 370 04 České 

Budějovice, IČO 708 82 835 návrh Vnějšího havarijního plánu (dále jen „návrh“) pro objekt 

 

„Provoz uložiště propan-butanu a plnírna lahví Branice u Milevska“ 

 

provozovaný právnickou osobou 

 

TOMEGAS s. r. o., se sídlem Táborská 260, 399 01 Milevsko, IČO 251 74 363, 

 

zpracovaný podle § 29 odst. 1 zákona o prevenci závažných havárií a podle § 10  

odst. 2 písm. d) a § 10 odst. 5 zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a 

o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o integrovaném 

záchranném systému“).    

 

Podle § 17 odst. 2 zákona o prevenci závažných havárií jako dotčená obec oznamujeme 

veřejnosti, že je možné do návrhu bezpečnostní dokumentace nahlížet, činit si z něj výpisy, 

opisy nebo kopie, a to u odboru vnitřních věcí v pondělí a ve středu v době od 13:00 hodiny  

do 16 hodiny (v jiné dny po telefonické domluvě 724 151 734). 

 

Veřejné nahlížení do návrhu bezpečnostní dokumentace bude umožněno po dobu 30 dnů ode 

dne tohoto oznámení. V této lhůtě může každý uplatnit k návrhu bezpečnostní dokumentace 

písemné připomínky. 

 

Krajský úřad Jihočeského kraje dále poskytl informace o možnosti do návrhu nahlížet, 

pořizovat si z něj výpisy, opisy, popřípadě kopie v pondělí a ve středu v době od 08:00 hodiny 

do 16:30 hodiny (v jiné dny po telefonické domluvě), a to na odboru životního prostředí, 

zemědělství a lesnictví, pracoviště ul. Boženy Němcové 49/3, číslo dveří 232 – Ing. Györög 

Štefan. 

 

 

JUDr. Jana Čunátová v. r.  

vedoucí odboru  

 

 

 


