OBEC (MESTO) ............
Adresa …………………….
Číslo:

ŠTATÚT
evakuačnej komisie obce
....................................................

Všeobecné ustanovenie
V zmysle §15 ods.1 pís.g) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z.z. o
civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov a podľa §9 Vyhlášky Ministerstva
vnútra Slovenskej repubiky č.328/2012 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o evakuácii.

zriaďujem evakuačnú komisiu obce ..................................................

Úlohy evakuačnej komisie a časový rozvrh ich realizácie
Evakuáciou sa rozumie odsun ohrozených osôb, zvierat, prípadne vecí z určitého územia.
Evakuácia sa vyhlasuje prostredníctvom hromadných informačných prostriedkov a odvolá sa,
ak pominul dôvod, pre ktorý bola vyhlásená.
Evakuácia sa člení na
a) krátkodobú evakuáciu s možným návratom evakuantov do 72 hodín,
b) dlhodobú evakuáciu s možným návratom evakuantov po 72 hodinách.
Časový rozsah evakuácie sa určí pri vyhlásení evakuácie, ak je to možné vzhľadom na rozsah
a následky mimoriadnej udalosti.
Samovoľná evakuácia sa rieši bezodkladne usmerňovaním neorganizovaného opúšťania
ohrozeného územia, spresňovaním evakuačných trás a zamedzením prístupu obyvateľstva na
ohrozené územie.
Evakuačné opatrenia
Evakuačné opatrenia pri dlhodobej evakuácii sú:
a) určenie
1. vyrozumenia a pohotovosti evakuačnej komisie a evakuačného zariadenia,
2. vyhlásenia evakuácie,
3. počtu evakuantov,
4. síl a prostriedkov na zabezpečenie evakuácie,
5. materiálneho a technického zabezpečenia evakuácie,
6. spôsobu a organizácie presunu evakuantov,
7. evakuačných trás,
8. prípravy obyvateľstva, evakuačných komisií a jednotiek civilnej ochrany na činnosť
evakuačného zariadenia,
b) poriadkové a bezpečnostné, dopravné, zdravotnícke, zásobovacie a veterinárne
zabezpečenie evakuácie.

Pri krátkodobej evakuácii sa rozsah evakuačných opatrení určuje podľa rozsahu a následkov
mimoriadnej udalosti.
Evakuačné komisie a evakuačné zariadenia sa na plnenie úloh uvádzajú do pohotovosti takto:
a) evakuačná komisia do 3 hodín
b) evakuačné zberné miesto do 4 hodín
c) evakuačné stredisko do 4 hodín
d) stanica nástupu evakuovaných
1. autobusová do 4 hodín
2. ostatné do 6 hodín
e) stanica výstupu evakuovaných do 7 hodín
f) regulačné stanovište do 5 hodín
g) miesto ubytovania evakuovaných do 5 hodín

Úlohou evakuačnej komisie obce je spohotoviť evakuačné zariadenia, riadiť ich činnosť,
realizovať evakuačné opatrenia vrátane odborného zabezpečenia evakuácie, poskytovať
informácie obvodnému úradu o priebehu evakuácie a spolupracovať s obvodným úradom,
v prípade potreby požadovať pomoc od obvodného úradu prostredníctvom okresnej
evakuačnej komisie.
Na umiestnenie evakuovaných sa uzatvárajú dohody medzi zainteresovanými obcami
podielajúcimi sa na zabezpečení evakuácie.

Zloženie evakuačnej komisie obce ....................................................

Por.
č.
1.

Funkcia

Meno a priezvisko

Pracovisko

predseda

Obecný úrad ...

2.

podpredseda

Dôchodca, poslanec OZ

3.

člen

Obecný úrad ...

4.

člen

Obecný úrad ...

5.

člen

ZŠ s VJM

6.

člen

OcÚ, obecný policajt

7.

člen

ObZS, lekár

8.

člen

Jednota SD, vedúci predajne

9.

člen

PD ...

10.

člen

súkr. veterin. lekár

Pozn.: údaje v tabuľke sú iba možné príklady.
Záverečné ustanovenie
1. Štatút nadobúda účinnosť dňom .................

____________________
meno, priezvicko
starosta obce

