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Č. j.: VD/2406/2019                                                                                     V Čadci dňa  14.05.2019 
 

 

VVYYHHLLÁÁSSEENNIIEE    

MMIIMMOORRIIAADDNNEEJJ  SSIITTUUÁÁCCIIEE  
 
 
 V súvislosti so vznikom mimoriadnej udalosti – havarijný stav vyvolaný poškodením náhradného 
premostenia na miestnej komunikácii v mestskej časti Rieka, Mesto Čadca podľa § 15 ods.1 písm. j 
zákona Národnej rady Slovenskej republiky číslo 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení 
neskorších predpisov 
 

v y h l a s u j e  
 

dňa: 14.05.2019  o: 18,00 h.    MIMORIADNU SITUÁCIU   na území mesta Čadca. 
 
 Na území mesta Čadca – v mestskej časti Rieka (časť u Rebroša) došlo k poškodeniu náhradného 
premostenia obchádzkovej trasy na miestnej komunikácií, vplyvom dlhodobého nepriaznivého počasia 
a zvýšením prietoku vodného toku. Uvedená náhradná trasa bola vybudovaná z dôvodu vykonávania 
povodňových zabezpečovacích prác na úprave toku Rieka a mostného objektu na miestnej komunikácií. 
Poškodením došlo k obmedzeniu prejazdu autobusovej dopravy a nákladnej dopravy vrátane vozidiel 
hasičského záchranného zboru.  
 
 Počas obdobia ohrozenia a pôsobenia následkov mimoriadnej udalosti budú vykonávané opatrenia 
na znižovanie rizík ohrozenia, činnosti nevyhnutné na zamedzenie šírenia a pôsobenia následkov 
mimoriadnej udalosti a opatrenia na záchranu života, zdravia a majetku. 
 
 Krízový štáb mesta Čadca odporučil, aby za týmto účelom boli prijaté nasledovné opatrenia:  
 

• zabezpečenie náhradnej prepravy osôb v úseku mestskej časti Rieka (Vojty – Žarec) 
s účinnosťou od 15.5.2019 až do odvolania mimoriadnej situácii. Dňa 14.5.2019 zabezpečí 
prepravu zhotoviteľ stavby v investorstve SVP, š.p. OZ PV Piešťany. 

• zákaz vjazdu nákladných vozidiel s dĺžkou nad 10m, s výnimkou vozidiel stavby, 

• informovanie obyvateľov mesta Čadca o obmedzeniach prejazdu miestnej komunikácie 
v mestskej časti Rieka,  

• monitorovanie poškodeného úseku Mestskou políciou mesta Čadca a zhotoviteľom stavby,  

• informovanie zložiek integrovaného záchranného systému, Lesy SR, Urbár, s.r.o. a SVP, š.p. 
OZ PV Piešťany. 
 
Toto vyhlásenie mimoriadnej situácie nadobúda účinnosť dňom jeho vyhlásenia.  
 
V Čadci 14. 5. 2019  

 
          Ing. Milan  G U R A 
              primátor mesta  


