OKRESNÝ ÚRAD ČADCA
odbor krízového riadenia
Palárikova 91, 022 01 Čadca

INFORMÁCIE PRE VEREJNOSŤ
Informácie pre verejnosť sú vypracované podľa § 15a zákona NR SR č. 42/1994
o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov, v súlade s pôsobnosťou
Okresného úradu Čadca, v nasledujúcom rozsahu:
a) Informácie o zdroji ohrozenia
b) Informácie o možnom rozsahu mimoriadnej udalosti a následkov na postihnutom území
a životnom prostredí
c) Nebezpečné vlastnosti a označenie chemických nebezpečných látok - zdrojov ohrozenia
d) Informácie o spôsobe varovania obyvateľstva a o záchranných prácach
e/ Úlohy a opatrenia po vzniku mimoriadnej udalosti
f) Podrobnosti o tom, kde sa dajú získať ďalšie informácie súvisiace s plánom ochrany
obyvateľstva
g) Odkaz na obmedzenia vyplývajúce z ochrany dôverných informácií a utajovaných
skutočností

a) Informácie o zdroji ohrozenia
a.1 Nebezpečné látky
V územnom obvode Okresného úradu Čadca sa nenachádza stacionárny subjekt,
ktorý skladuje, manipuluje alebo využíva vo výrobnej činnosti nebezpečné látky, ktorých únik
môže ohroziť život, zdravie a majetok obyvateľstva.
K úniku nebezpečnej látky môže dôjsť pri cestnej preprave, ktorá je v územnom
obvode vykonávaná po dvoch cestách I. triedy a to cesta E 75-I/11, 1/11A (Žilina –
Svrčinovec - Český Tešín) a cesta E 442-I/18 (Makov - Bytča) alebo železničnej preprave na
tratiach Žilina - Čadca - Bohumín (ČR) a Čadca - Skalité - Zwardoň (PR).
a.2 Vodná stavba Nová Bystrica
V územnom obvode je vybudovaná Vodná stavba Nová Bystrica s úžitkovým
objemom zásobného priestoru 32,8 mil. m³, plochou 180,6 ha a je zaradená do I kategórie,
maximálna prevádzková hladina je 598,5 m.n.m. t.j. objem 32,8 mil. m³.
Dĺžka hrádze v korune je 358 m, šírka v korune 9,2 m a výška hrádze nad dnom údolia
je 57 m. Podložie hrádze tvorí flyšové súvrstvie ílovcov, siltovcov a pieskovcov prikryté
kvarteznými pokryvmi rôznej mocnosti, utesnené dvojradovou injekčnou clonou, napojenou
na tesniaci prvok hrádze prostredníctvom injekčnej štôlne.
Stabilizačná časť hrádze je sypaná z kamenitého materiálu pieskovcov s prímesami
ílovcov a siltovcov, kde tesnenie je vytvorené z ílovcovo piesčitých hlín.

b) Informácie o možnom rozsahu mimoriadnej udalosti a následkov
na postihnutom území a životnom prostredí
Vodná stavba Nová Bystrica
Pri výpočte prielomovej vlny bolo vychádzané z maximálnej prevádzkovej hladiny
598,5 m.n.m. t.j. objem 32,8 mil. m³.
Po náhlom rozrušení hrádze vznikne prielomová vlna, ktorá rýchlo postupuje údolím
Bystrice pod vodnou stavbou a následne údolím Kysuce. Údolie je miestami úzke 250 –
300m, čo spôsobuje že prielomová vlna v týchto priestoroch dosahuje výšku 5 – 13 m, kde
kulminačný prietok dosahuje až 80 000 m³.s¹, postupne klesá na 20 000 m³.s¹. V sútoku riek
Bystrica a Kysuca, kde šírka údolia je 500 – 1000 m, je výška prielomovej vlny v údolí rieky
Kysuca 5 – 8 m.
Prehľad ohrozených obcí prielomovou vlnou:

Počet
ohrozených
obyvateľov

/hod:min/

Čas
poklesu
prietoku
v oblasti
obce
na Q 100
/hod:min/

9 - 16

0:01 –
0:19

3:18 –
3:37

1650

95

5,0-12,0

6 - 14

0:20 –
0:47

3:38 –
3:59

2663

80

5,0-9,0

4-7

0:48 –
1:11

4:00 –
4:22

425

60

5,0-9,6

6-9

1:12 –
1:37

4:23 –
4:40

2272

95

4:40 –
4:54

5810

80

5:06 –
5:12

433

80

Max.
výška
prielom.
vlny nad
brehom
v obci
/ m/

Rýchlosť
prielom.
vlny
v oblasti
obce
/m.s¹/

Nová
Bystrica

5,0-13,0

Stará
Bystrica

Obec

Klubina
Zborov
n/B

Čas
dobehu
prielom.
vlny do
obce

Krásno
n/Kysucou

3,5-6,5

4-8

1:38 –
2:05

Dunajov

5,0-7,0

5-6

2:13 –
2:19

Zaplavené
územie
/%/

Miesto
evakuácie
Or. Lesná
Vo vl. obci
Svrčinovec
Čierne
Skalité
Vo vl. obci
Turzovka
Oščadnica
Čadca
Raková
Staškov
Vo vl. obci

Počet
osôb

1 300
300
1 000
1 000
735
448
1246
1000
4 150
1 300
650
448

Škody spôsobené prielomovou vlnou nie je možné ani predbežne vyčísliť.
Prielomovou vlnou dôjde k zničeniu rodinných domov, elektrických vedení, cestných
komunikácii, mostných objektov, výrobných prevádzok, úhynu hospodárskych zvierat a pod.
Celkový život v záplavových oblastiach je vylúčený. K odstraňovaniu následkov je potrebné
nasadenie veľkého počtu síl a prostriedkov.

c) Nebezpečné vlastnosti a označenie niektorých chemických nebezpečných látok

Názov

Amoniak
(čpavok)

Vzorec

Kemler
kód

NH3

268

UN
kód

ADR
/RID/

Haschem
kód

1005
(1615)

2, 3 at

2PE

Hustota
pár
(vzduch=
1)
0,6

Fyzikálno-chemické
vlastnosti
Bezfarebná kvapalina
alebo plyn
so štipľavým
dráždivým zápachom,
veľmi nebezpečná,
málo horľavá látka,
hrozí nebezpečenstvo
vznietenia za vyšších
teplôt. Pri kontakte s
kyselinami dochádza
k veľmi prudkej
neutralizačnej reakcii.
Bod varu: - 33,4 oC
Bod topenia: - 77,7oC
Tepl. vznietenia: 651
o
C
Medze výbušnosti:
16 - 27 obj. %

Pôsobenie na
ľudský organizmus

Vlastnosti
z pohľadu
požiarovosti

Kvapalina aj plyn
veľmi dráždi, až do
ťažkého poleptania
očí, dýchacích ciest,
pľúc a kože. Kŕč
alebo edém pľúc
môže viesť k
uduseniu.
Nadýchanie plynu
vysokej koncentrácie
môže mať za
následok náhlu smrť.
Styk s kvapalinou
vyvoláva ťažké
omrzliny. Omrznuté
časti tela majú bielu
farbu. Dráždivý
kašeľ je najťažšieho
stupňa.

Horí len pri
vysokých
koncentráciách,
vyššej teplote a
pôsobením silného
energetického
zdroja, za tepla sa
rozkladá na
jedovaté nitrózne
plyny. Nádrž
s amoniakom je
treba chladiť
vodou!
Dýchací prístroj a
úplný ochranný
odev je pri zásahu
jednotiek HaZZ
nevyhnutný.
Filter ochrannej
masky je typu „K“.

Označovanie pri
preprave,
bezpečnost
né značky

268
1005

Chlór

Cl2

266
Plynný
268
skvapa
lnený

1017

2, 3 at

2XE

2,4

Žltozelený plyn s
ostrým zápachom.
Stlačením
a ochladením sa
skvapalňuje na
oranžovú kvapalinu.
Pri uvoľňovaní plynu
sa tvorí veľké
množstvo studenej
hmly a jedovatej,
leptavej zmesi, ktoré
sa ďalej rozširujú.
Hmla je ťažšia ako
vzduch.
Nad hladinou sa tvoria
jedovaté a leptavé
zmesi. Látka reaguje
pri kontakte s
mnohými
anorganickými a
organickými
látkami, spravidla za
uvoľnenia tepla. Čistý
chlór nekoroduje oceľ
pri normálnych
teplotách. Za
prítomnosti vlhkosti
napadá chlór oceľ a
mnohé ďalšie látky.
Bod varu: - 34 oC
Bod topenia: - 101oC
Teplota vznietenia:
nehorľavá látka

Pálenie a bolesti očí,
nosných a
hltanových slizníc a
kože. Tvorba
pľuzgierov.
Dráždenie ku kašľu,
záchvaty dusenia.
Krátkodobý účinok
pri koncentrácii
0,1% po dobu 10
min. pôsobí
smrteľne.
Nadýchanie plynu
vedie k ťažkému
poleptaniu dýchacích
ciest a pľúc. Je
možný pľúcny edém.
Edém pľúc môže
vzniknúť s
omeškaním až 2 dní.
Po nadýchaní plynu
je preto v každom
prípade nutné
vykonať lekárske
vyšetrenie. Plyn
vyvoláva ťažké
poleptanie očí a
podráždenie kože až
po tvorbu
pľuzgierov. Pri styku
s tekutinou sa môžu
vyskytnúť omrzliny.

Nehorľavá látka.
Nádrže naplnené
chlórom, ktoré sú
ohrozené ohňom
alebo pôsobením
tepla, chladiť
vodou. Pritom
zabrániť zvýšení
tlaku v nádrži.
Pozor, voda sa
nesmie dostať do
nádrže!
Uvoľnený
kvapalný chlór
pokryť ťažkou
penou.
Dýchací prístroj a
úplný ochranný
odev je pri zásahu
jednotiek HaZZ
nevyhnutný.
Filter ochrannej
masky je typu „B“.

266
1017

d) Informácie o spôsobe varovania obyvateľstva a o záchranných prácach
d.1 Varovanie obyvateľstva
Varovanie obyvateľstva na území v územnej pôsobnosti Okresného úradu Čadca pri
ohrození alebo pri vzniku mimoriadnej udalosti ako aj pri možnosti rozšírenia následkov
mimoriadnej udalosti sa technicky vykonáva:
a)

sieťou sirén, ktorú tvoria rotačné elektromotorické sirény a elektronické sirény, varovným
signálom
VŠEOBECNÉ OHROZENIE
Tón sirén:

2 – minútový kolísavý tón

2 minúty

OHROZENIE VODOU
Tón sirén:

6 – minútový kolísavý tón

6 minút

Varovný signál sa ihneď po jeho skončení dopĺňa slovnou informáciou vo vysielaní
rozhlasových staníc a televíznych staníc alebo v miestnych informačných prostriedkoch
miest a obcí v územnej pôsobnosti Okresného úradu Čadca, ktorá obsahuje deň a hodinu
vzniku, údaje o zdroji a druhu ohrozenia, údaje o veľkosti ohrozeného územia a základné
pokyny pre obyvateľstvo.
b)

prostredníctvom rozhlasového vysielania a televízneho vysielania, v územnom obvode OÚ
Čadca sú okrem verejnoprávnych a komerčných rozhlasových a televíznych staníc
s celoštátnym vysielaním využiteľné aj nasledovné rozhlasové a televízne vysielania
staníc: Televízia KTV, UHF kanál 55 CA - U Liškov a s redakciou v Žiline: Rádio
Frontinus na frekvencii 104,6 MHz, vysielač CA Jurošovský vrch.

c)

domácimi rozhlasmi (rozhlasy vo výrobných halách podnikov, nákupných strediskách,
železničných staniciach a p.),

d)

miestnymi informačnými prostriedkami miest a obcí (mestské a obecné rozhlasy, káblové
televízie).
Koniec ohrozenia alebo koniec pôsobenia následkov mimoriadnej udalosti sa vykonáva
varovným signálom
KONIEC OHROZENIA
Tón sirén:

2 – minútový stály tón
2 minúty

Signál KONIEC OHROZENIA sa ihneď po jeho skončení dopĺňa slovnou informáciou
vo vysielaní rozhlasových staníc a televíznych staníc alebo v miestnych informačných
prostriedkoch miest a obcí v územnej pôsobnosti Okresného úradu Čadca.

d.2 Záchranné práce
Záchranné práce po vzniku mimoriadnej udalosti vykonávajú základné záchranné zložky
integrovaného záchranného systému (hasičské a záchranné zbory, záchranná zdravotná služba,
kontrolné chemické laboratóriá civilnej ochrany, horská záchranná služba), ostatné záchranné
zložky (jednotky OS SR, obecné hasičské zbory, závodné hasičské zbory, jednotky civilnej
ochrany, obecná polícia, SČK a iné právnické osoby a fyzické osoby, ktorých predmetom
činnosti je poskytovanie pomoci pri ochrane života, zdravia a majetku), útvary Policajného
zboru a osoby povolané na osobné úlohy.
Pri vykonávaní záchranných prác sa vychádza predovšetkým z toho, aby pri zaistenej
bezpečnosti osôb vykonávajúcich záchranné práce bola účinne poskytnutá prvá pomoc
postihnutým osobám a zabránilo sa vzniku ďalších škôd.
Činnosť pri záchranných prácach, po vzniku mimoriadnej udalosti, obsahuje najmä:
2. 1. Pri úniku nebezpečných látok
-

varovať obyvateľstvo a vyrozumieť osoby, organizovať informačný tok,
monitorovať ohrozené územie,
regulovať pohyb osôb a dopravných prostriedkov,
poskytovať prvú predlekársku pomoc a neodkladnú zdravotnú starostlivosť,
vykonať evakuáciu,
vykonať hygienickú očistu osôb,
vykonávať prípravu a informovanie obyvateľstva,
zabezpečiť individuálnu ochranu osôb,
vykonať ukrytie osôb,
zabezpečiť špecifickú profylaxiu,
vykonať špeciálnu očistu terénu, budov a materiálu,
likvidovať únik nebezpečných látok a zamedziť ich nekontrolovanému šíreniu,
vykonať opatrenia na zabezpečenie záchranných prác,

2. 2. Pri povodniach a záplavách z povrchových vodných tokov
-

varovať obyvateľstvo a vyrozumieť osoby, organizovať informačný tok,
monitorovať ohrozené územie,
regulovať pohyb osôb a dopravných prostriedkov,
poskytovať prvú predlekársku pomoc a prvú lekársku pomoc obyvateľstvu,
vykonať evakuáciu z ohrozeného územia,
vykonať veterinárne opatrenia na úseku veterinárnej starostlivosti,
zabezpečiť núdzové ubytovanie obyvateľstva,
zabezpečiť núdzové zásobovanie obyvateľstva.
vykonať opatrenia na zabezpečenie záchranných prác,

2. 3. Pri havárii na vodnej stavbe po vzniku prielomovej vlny
-

varovať obyvateľstvo a vyrozumieť osoby, organizovať informačný tok,
vykonať evakuáciu osôb a hospodárskych zvierat z ohrozeného územia,
poskytovať prvú predlekársku pomoc a prvú lekársku pomoc obyvateľstvu,
zamedziť úniku nebezpečných látok do životného prostredia,
vykonať opatrenia na zabezpečenie záchranných prác,
regulovať pohyb osôb a dopravných prostriedkov,
vykonať ochranu a vyvezenie dôležitých zariadení a kultúrnych pamiatok,

-

vykonať veterinárne opatrenia na úseku veterinárnej starostlivosti,
monitorovať ohrozené územie,
zabezpečiť núdzové ubytovanie obyvateľstva,
vykonať núdzové zásobovanie obyvateľstva.

2. 4. Pri seizmickej činnosti a zosuvoch pôdy
-

varovať obyvateľstvo a vyrozumieť osoby, organizovať informačný tok,
vykonať evakuáciu osôb z ohrozeného územia,
regulovať pohyb osôb a dopravných prostriedkov,
vykonať opatrenia na zabezpečenie záchranných prác,
vyslobodzovať zavalené osoby,
poskytovať prvú predlekársku pomoc a prvú lekársku pomoc obyvateľstvu,
vykonať veterinárne opatrenia na úseku veterinárnej starostlivosti,
monitorovať ohrozené územie,
zabezpečiť núdzové ubytovanie obyvateľstva,
vykonať núdzové zásobovanie obyvateľstva.

2. 5. Pri mimoriadnych javoch poveternostného a klimatického charakteru
-

varovať obyvateľstvo a vyrozumieť osoby, organizovať informačný tok,
regulovať pohyb osôb a dopravných prostriedkov,
poskytovať prvú predlekársku pomoc a prvú lekársku pomoc obyvateľstvu,
vykonať opatrenia na zabezpečenie záchranných prác,
monitorovať ohrozené územie,
zabezpečiť núdzové ubytovanie obyvateľstva,
zabezpečiť núdzové zásobovanie obyvateľstva,
zabezpečiť náhradné zdroje energie a tepla

e) Úlohy a opatrenia po vzniku mimoriadnej udalosti
1. Povinnosti a pôsobnosť
 fyzické osoby sú pre prípad mimoriadnej udalosti povinné:
- zúčastniť sa na plnení úloh civilnej ochrany, ktoré sa vyžadujú v záujme ochrany života,
zdravia a majetku v čase mimoriadnej udalosti,
- dodržiavať pokyny obvodných úradov, obcí ako aj iných určených právnických osôb
a fyzických osôb - podnikateľov,
- riadiť sa pokynmi na ukrytie a evakuáciu,
- vykonávať opatrenia na ochranu potravín, vody, zvierat a krmív, ktoré vlastnia alebo sú
im zverené,
- plniť úlohy v jednotkách a zariadeniach civilnej ochrany podľa určenia a zaradenia,
- vykonávať časovo obmedzené práce pre civilnú ochranu súvisiace s bezprostrednou
ochranou života, zdravia a majetku,
- poskytnúť vecné prostriedky, ktoré vlastnia alebo užívajú, s nárokom na ich vrátenie
alebo náhradu,
- poskytnúť potrebné priestory a prostriedky na núdzové ubytovanie osobám postihnutým
mimoriadnou udalosťou, ako aj osobám, ktoré vykonávajú záchranné práce.



právnické osoby a fyzické osoby - podnikatelia, ktorí svojou činnosťou môžu ohroziť
život, zdravie alebo majetok, sú povinní:
- zabezpečovať ochranu svojich zamestnancov, osôb prevzatých do starostlivosti a osôb,
ktoré môžu ohroziť,
- poskytovať obvodným úradom a obciam, na ktorých území pôsobia, informácie
o nebezpečenstve, jeho rozsahu, spôsobe ochrany a likvidácii následkov,
- spolupracovať s obvodnými úradmi a obcami pri riešení ochrany obyvateľstva,
- vykonávať hlásnu službu pre svojich zamestnancov, osoby prevzaté do starostlivosti,
iné osoby a obce, ktoré bezprostredne ohrozujú,
- zriaďovať a udržiavať ochranné stavby pre svojich zamestnancov a osoby prevzaté
do starostlivosti a prostriedky varovania,
- pri mimoriadnej udalosti vyhlásiť a uskutočniť evakuáciu svojich zamestnancov a osôb
prevzatých do starostlivosti a neodkladne o tom informovať obec, na ktorej území
pôsobia,
- zabezpečiť na vlastné náklady špeciálne prostriedky individuálnej ochrany pre svojich
zamestnancov a osoby prevzaté do starostlivosti podľa druhu nebezpečnej látky, ktorou
môžu ohroziť život alebo zdravie,
- zabezpečiť výdaj materiálu civilnej ochrany pre vlastné jednotky civilnej ochrany
a jednotky civilnej ochrany vytvorené pre potreby územia a prostriedkov individuálnej
ochrany pre svojich zamestnancov a osoby prevzaté do starostlivosti,
- poskytnúť pri mimoriadnych udalostiach orgánom štátnej správy alebo obciam vecné
prostriedky, ktoré vlastnia alebo užívajú,
- pri vzniku mimoriadnej udalosti vyhlasujú režim života a neodkladne o tom informujú
okresný úrad a obec, na ktorej území pôsobia.



obec (mesto) je pre prípad mimoriadnej udalosti povinná:
-

-



riadiť záchranné práce, ak nepatria do pôsobnosti orgánov štátnej správy, právnických
osôb alebo fyzických osôb - podnikateľov na území obce; obec pri riadení záchranných
prác môže uložiť povinnosti na vecné plnenie a osobné úkony,
koordinovať plnenie úloh v súčinnosti s právnickými osobami, fyzickými osobami podnikateľmi a s ostatnými fyzickými osobami,
zabezpečovať výdaj materiálu civilnej ochrany jednotkám civilnej ochrany zriadených
obcou, ktoré sú nasadené na záchranné práce podľa potreby,
vykonávať včasné varovanie obyvateľov na území obce,
poskytovať nevyhnutnú a okamžitú pomoc v núdzi, najmä prístrešie, stravu alebo inú
materiálnu pomoc obyvateľstvu obce a osobám nachádzajúcim sa na území obce,
vyhlasovať, riadiť a zabezpečovať evakuáciu a poskytovať núdzové ubytovanie
a núdzové zásobovanie evakuovaným,
vyhlasovať a odvolávať mimoriadnu situáciu a ustanovovať režim života obyvateľstva na
území obce v prípade vzniku mimoriadnej udalosti a neodkladne o tom informovať
okresný úrad,
viesť evidenciu evakuovaných osôb,
zabezpečovať zber, spracovanie, vyhodnocovanie a poskytovanie informácií okresnému
úradu a obyvateľstvu na území obce.

okresný úrad je pre prípad mimoriadnej udalosti povinný:
- riadiť záchranné práce, ak nepatria do pôsobnosti iných orgánov štátnej správy,
právnických osôb, fyzických osôb - podnikateľov alebo obcí

-

-

-

prednosta okresného úradu je oprávnený ukladať úlohy a vydávať príkazy vedúcim iných
štátnych orgánov, starostom obcí, štatutárnym orgánom právnických osôb a fyzickým
osobám vo svojom územnom obvode súvisiace s riadením záchranných prác,
plánovať, vyhlasovať, riadiť a zabezpečovať evakuáciu, ak nepatrí do pôsobnosti
právnických osôb, fyzických osôb - podnikateľov alebo obcí,
analyzovať a vyhodnocovať opatrenia vykonávané na riešenie mimoriadnej udalosti,
škody spôsobené mimoriadnou udalosťou a náklady vynaložené na vykonanie
záchranných prác,
riadiť informačný systém civilnej ochrany (zber, spracovanie, vyhodnocovanie
a poskytovanie informácií) a plniť jeho úlohy,
vyhlasovať a odvolávať mimoriadnu situáciu vo svojom územnom obvode,
o vyhlásení mimoriadnej situácie úrad neodkladne informovať štátne orgány,
samosprávny kraj, obce, Policajný zbor, Hasičský a záchranný zbor a ozbrojené sily
Slovenskej republiky.

2. Základné pravidlá režimu života obyvateľstva pri havárii s únikom chemickej
nebezpečnej látky a pri evakuácii
Po odznení varovného signálu je potrebné vykonať tieto opatrenia:








sledovať relácie obecného (mestského) rozhlasu, zapnúť regionálny rozhlas a televíziu,
prednostne poskytnúť pomoc starým, nemocným, zraneným a invalidným osobám,
deťom, tehotným ženám,
prednostne chrániť vlastný život a zdravie, svojich blízkych aj ostatných osôb, až následne
zvieratá, majetok a životné prostredie,
konať pokojne, s rozvahou a bez paniky a nerozširovať vo svojom okolí neoverené správy
a informácie, nezľahčovať, nepodceňovať ani nepreceňovať riziká a možné následky
vzniknutej mimoriadnej udalosti, zbytočne netelefonovať a tým uvoľniť telefónne linky
a mobilné siete pre záchranné jednotky,
pred opustením bytu uzatvoriť hlavné uzávery plynu a vody, vypnúť elektrické spotrebiče
(okrem chladničiek a mrazničiek), uhasiť otvorený oheň v šporákoch a kotloch ústredného
kúrenia na drevo alebo uhlie, utesniť a uzamknúť byt (dom),
dodržiavať pokyny personálu CO a ďalších záchranných zložiek, orgánov štátnej správy
a samosprávy.

Nebezpečné látky






osoby nachádzajúce sa na voľnom teréne zabezpečiť si ihneď ochranu dýchacích ciest
improvizovanými prostriedkami (vlhká tkanina, šatka, vreckovka a pod.), opustiť
ohrozený priestor podľa možnosti kolmo na smer vetra, vyhľadať v blízkej budove ukrytie
v miestnosti na záveternej strane smeru vetra a čo najvyššie nad terénom s čo najnižším
počtom otvorov a vyčkať na ďalšie pokyny,
osoby v dopravných prostriedkoch okamžite uzatvoriť všetky otvory (okná, vetracie
systémy, vypnúť klimatizáciu a pod.) a okamžite opustiť ohrozenú oblasť,
obyvateľstvo v bytoch uzatvoriť a čo najlepšie utesniť všetky okná, dvere, ventilačné
otvory a pripraviť si improvizované prostriedky (vlhký uterák, šatka, vreckovka a pod.),
opustiť budovy len v prípade vykonávanej evakuácie, resp. po rozptyle nebezpečnej látky
podľa pokynov obce (mesta),




vo vnútri domu (bytu) ukryť výlučne nekontaminované domáce zvieratá a tieto
nevypúšťať von do kontaminovaného (ohrozeného) terénu,
ďalej sa informovať o miestach poskytovania prvej predlekárskej pomoci a prvej lekárskej
pomoci, o spôsoboch a miestach vykonávania hygienickej očisty osôb, o pokynoch na
veterinárne opatrenia na úseku veterinárnej starostlivosti a o pokynoch na vykonanie
špeciálnej očisty terénu, budov a materiálu,

Evakuácia
 pripraviť si evakuačnú batožinu v rozsahu podľa časového obmedzenia pobytu osôb
na ohrozenom území pri vyhlasovaní evakuácie (krátkodobo s možným návratom do 72 h,
dlhodobo s možným návratom po 72 h), hmotnosť evakuačnej batožiny je do 15 kg
pre deti a do 25 kg pre dospelých a odporúčané zloženie je:
- osobné doklady, peniaze a iné cennosti,
- lieky a nevyhnutné zdravotnícke pomôcky,
- základné potraviny a pitná voda na dva až tri dni,
- predmety osobnej hygieny,
- vrecková lampa,
- prikrývka alebo spací vak,
- náhradná osobná bielizeň, náhradný odev, náhradná obuv a nepremokavý plášť,
- ďalšie nevyhnutné osobné veci.
 pri evakuácii z ohrozeného územia sa oboznámiť s trasami, evakuačnými zariadeniami
a miestami núdzového ubytovania a núdzového stravovania,
 pri evakuácii vlastným motorovým vozidlom automobil podľa možnosti naplno obsadiť
a to aj cudzími osobami,
 nestrácať čas vyhľadávaním svojich detí v materských a základných školách,
zdravotníckych a iných zariadeniach, ani ďalších rodinných príslušníkov (deti a nemocní
budú evakuovaní so zariadením, v ktorom sa v čase vyhlásenia evakuácie nachádzali),
zlučovanie rodín sa bude uskutočňovať v evakuačných zariadeniach,
 informovať sa o uzatvorených oblastiach a komunikáciách,
 pred opustením bytu uzatvoriť hlavné uzávery plynu a vody, vypnúť elektrické spotrebiče
(okrem chladničiek a mrazničiek), uhasiť otvorený oheň v šporákoch a kotloch ústredného
kúrenia na drevo alebo uhlie, utesniť a uzamknúť byt (dom),
3. Informačná služba
Odovzdávanie informácií sa vykonáva v súlade s vyhláškou MV SR č. 388/2006 Z. z.
o podrobnostiach na zabezpečovanie technických a prevádzkových podmienok informačného
systému civilnej ochrany v znení neskorších predpisov nasledovne:
-

-

ihneď po zistení mimoriadnej udalosti s udaním druhu, miesta a času vzniku,
následkov, vykonaných opatrení a ďalšieho postupu pri odstraňovaní následkov
mimoriadnej udalosti,
pri vyhlásení a odvolaní mimoriadnej situácie,
tendencie vývoja mimoriadnej udalosti,
pri potrebe varovania obyvateľstva a vyrozumenia osôb,
na spresnenie údajov po vzniku mimoriadnej udalosti na základe vyžiadania
prijímacieho informačného strediska alebo ak dôjde k zmene údajov,
pri zmenách radiačnej, chemickej alebo biologickej situácie a zmenách
meteorologickej a hydrologickej situácie,
ihneď o dosiahnutí pohotovosti evakuačnej komisie a evakuačných zariadení, o začatí
a skončení evakuácie a o udalostiach narúšajúcich priebeh evakuácie,

-

denne k času 06.00 h a 18.00 h o stave a priebehu evakuácie a o stave a priebehu
záchranných prác po vyhlásení mimoriadnej situácie,
ihneď predkladať mimoriadne informácie o čase, stave začatia alebo skončenia
záchranných prác a o udalostiach, ktoré narušujú vykonávanie záchranných prác.

f) Podrobnosti, kde sa dajú získať ďalšie informácie súvisiace s plánom
ochrany obyvateľstva
Kontakty na dotknuté právnické osoby, fyzické osoby - podnikateľov, obce a štátne orgány
Názov objektu,
obce, štátneho
orgánu

Kontaktná
osoba

Telefónne spojenie
v pracovnej
v mimopracovnej
dobe
dobe

Okresný úrad
Čadca

Ing. Róbert
Eliáš

041/430 87 85

0908 938 309

okr@ca.vs.sk

Ján Mikoláš

041/4397392

0911799589

novabystrica.svp@azet.sk

042/463 1001-3,
042/465 0020

fax:
042/463 24 48

puchov@svp.sk

Vodná stavba
Nová Bystrica
SVP š. p.,
Správa povodia
stredného Váhu I,
Púchov-Nimnica

g)

ústredňa,
riaditeľ

E-mail

Odkaz na obmedzenia vyplývajúce z ochrany dôverných informácií
a utajovaných skutočností

Údaje uvedené v „Informáciách pre verejnosť“ nepodliehajú žiadnym obmedzeniam,
ktoré vyplývajú z ochrany dôverných informácií a utajovaných skutočností podľa zákona
č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov a zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene
a doplnení niektorých zákonov.

Vypracoval: odbor KR OÚ Čadca

