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MESTO CAD CA 

VYHLÁSENIE 
MIMORIADNEJ SIT UÁ CIE 

V súvislosti so vznikom mimoriadnej udalosti - havarijného stavu na mostnom 
objekte evidenčné číslo 208 (ktorý prevádza cestu I/ l l ) v katastrálnom území mesta Čadca a 
Horelica, pôsobenia jeho následkov na elektrifikovanú medzinárodnú dvojkoľajnú železničnú 
trať Žilina - Bohumín, účelovú komunikáciu do čistiarne odpadových vôd a na vodný tok 
Kysuca nachádzajúce sa tesne pod mostným objektom, ako i na bezpečnosť dopravy v širších 
súvislostiach a činnosť zložiek integrovaného záchranného systému v rámci ich sídiel 
a pôsobnosti v okrese Čadca a v okrese Žilina, Mesto Čadca podľa § 15 ods. l písm. j) 
zákona Národnej rady Slovenskej republiky číslo 42/1994 Z.z. o civilnej ochrane 
obyvateľstva v znení neskorších predpisov 

vy hla s uje 
dúa 12. októbra 20 15 o 12.00 hod. 

na území mesta Čadca v súvislovsti s havarijným stavom mostného objektu evidenčné číslo 
208 a v častiach súvisiacich s riešením obchádzkových trás 

m i m o r i a d n u s i t u á c i u. 

Počas obdobia ohrozenia a pôsobenia následkov mimoriadnej udalosti budú 
vykonávané opatrenia na znižovanie rizík olu·ozenia, čitmosti nevyhnutné na zamedzenie 
šírenia a pôsobenia následkov mimoriadnej udalosti a opatrenia na záclu·anu života, zdravia 
a majetku. 

Krízový štáb mesta Čadca odporučil, aby za týmto účelom boli prijaté nasledovné 
opatrenia: 
• zabezpečiť odklonenie ADR dopravy s výnimkou dopravnej obsluhy - zodpovedný SSC 

IVSC Žilina 
• zabezpečit' odklonenie tranzitnej kamiónovej dopravy v Českej republike, Ži line a Bytči -

zodpovedný SSC IVSC Žilina- zodpovedný SSC IVSC Žilina 
• bezodkladne začať prípravu a realizáciu náhradnej obchádzkovej trasy obnovením 

železničného priecestia na ul. A. Hlinku s úpravou objektov na ceste I/l l B 
a obchádzkovej trasy Bukov - Podzávoz (U Špindli) s úpravou mosta nad Kysucou 
v Bukove a úpravou miestnej komunikácie - zodpovedný ŽSR, SSC IVSC Žilina a Mesto 
Čadca 

• zabezpeč iť obchádzkovú trasu pre záchranné a zásahové vozidlá vedúcej po miestnej 
komunikácii do osady Capkov k západnému portálu tunela Horelica (zabezpečenie zosuvu 
a úpravu miestnej komunikácie) - zodpovedný SSC IVSC Žilina 

• zabezpečiť monitorovanie mostného objektu, v prípade zistenia medzných hraníc 
únosnosti zabezpečiť jeho okamžité uzatvorenie - zodpovedný SSC IVSC Žilina. 



Uvedené opatrenia budú realizované obchádzkovými trasami pre nákladnú i osobnú 
dopravu a pre bezproblémovú činnosť zložiek integrovaného záchranného systému. Ďalej 
prijímaním organizačných a teclmických opatrení bezpečnej dopravy na elektrifikovanej 
medzinárodnej dvojkoľajnej železničnej trati Žilina - Bohumín, na účelovej komunikácii do 
čistiarne odpadových vôd, v koryte vodného toku Kysuca a súvisiacich záclu·anných prác pri 
odstraúovaní rizík, ktoré počas realizácie projektu demolácie súčasného mostného objektu 
a budovania úplne nového mostného objektu vrátane založenia spodnej stavby, budú 
predstavovať ohrozenie života, zdravia a majetku. 

Toto vyhlásenie mimoriadnej situácie nadobúda účitmosť dúom jeho vyhlásenia. 

V Čadci 12. októbra 2015 

/ 


	Scan3 2
	Scan3 1

