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a)

Označení druhu provozované činnosti a uvedení místa, kde je tato činnost
provozována
Lihovar se nachází v severozápadní části obce. Je v uzavřeném v oploceném areálu.
Přístupová cesta je zpevněná. Lihovar má v areálu čtyři zděné objekty – bývalou váhu,
kůlnu s přistavěnou garáží, silo a vlastní lihovar. Objekt lihovaru je zděná jednopodlažní
budova, rozdělena do několika požárních úseků:
Požární úsek 1 – varna, kvasírna, dílna a kancelář.
Požární úsek 2 – sklad lihu.
Požární úsek 3 - sklad obilí.
Požární úsek č. 4 – plynová kotelna.
Požární úsek 5 – sklad obilí v samostatné části objektu.

b) Uvedení údajů o provozované činnosti rozhodných pro přiřazení charakteristik
potřebných pro začlenění
Technologie provozovaná v lihovaru spočívá v přípravě bramborové nebo obilné
zapářky, která se mění v rozpustnou formu škrobu. V místnosti varny jsou umístěny 2
pařáky 5000 l, kde se vaří obilí. Následuje chladící jednotka o stejném obsahu, odkud se
obilí přečerpává do kvasných kádí. Kvasírna má čtyři vodorovné kvasné kádě o
celkovém objemu 68 800 l. kvasný proces probíhá přibližně 72 hodin. Po tomto procesu
vznikne tzv. zápar, který se v destilační komoře mění na líh a výpalky, které tvoří pevnou
část a jsou dále nehořlavé. Skladování lihu se provádí v jednoplášťové nadzemní nádrži
o obsahu 15m3 v samostatném požárním úseku.
c) Přiřazení charakteristik, kterými jsou definovány činnosti se zvýšeným požárním
nebezpečím a vysokým požárním nebezpečím (§ 4, odst. 2 a 3 zákona) k činnosti a
místu podle písmena a)
Z výše uvedených skutečností lze činnosti začlenit takto:
Lihovar splňuje kritéria stanovená Zákonem č. 133/1985 Sb., ve znění pozdějších
předpisů dle § 4 odst. 2 písm. a
Začlenění do kategorie se zvýšeným požárním nebezpečím bylo zpracováno
podle požadavků předpisů PO platných v době zpracování.
d) Prohlášení právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby o začlenění
Prohlašuji, že firma provozuje činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím.
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