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PRI KA Z č.l

zo dňa 16.02.2012

na vykonanie opatrení potrebných na vykonanie záchranných prác po živelnej pohrome - snehovej
kalamite na území mesta Čadca.

Na základe § 2 ods. 3 vyhlášky NR SR Č. 523/2006 Z. z. o podrobnostiach na zabezpečenie
záchranných prác a organizovania jednotiek civilnej ochrany po vyhlásení mimoriadnej situácie
na území mesta Čadca v súvislosti s ohrozením a pôsobením následkov mimoriadnej udalosti,
živelnej pohromy - intenzívneho sneženia a silného vetra

vydávam príkaz

k vykonaniu nasledovných opatrení:

V PRVOM PORADÍ:
1. Uviesť sily a prostriedky Mestského podniku služieb Čadca (MsPS), Mestskej polície mesta

Čadca (MsP) a pracovníkov Mestského úradu v Čadci (MsÚ), členov krízového štábu do plnej
pohotovosti od 07,00 hod. dňa 16.02.2012.

2. Zvolávať krízové štáby Mesta Čadca s miestom riadenia v budove Mestského úradu v Čadci
(rokovacia miestnosť za sekretariátom primátora mesta) podľa situácie a potreby až do
odvolania.

3. Komunikácia v rámci krízového štábu bude prebiehať mobilnými telefónmi, príkazy krízového
štábu budú vydávané ústne alebo písomne.

4. Sprejazdňovanie prístupových ciest s cieľom zabezpečenia zásobovania objektov, resp. areálov
zariadení záchranných zložiek, zdravotníctva, bezpečnosti a sociálnych služieb.

5. Obmedziť premávku osobných motorových vozidiel až do odvolania.

6. Odstraňovať prekážky, ktoré bránia údržbe a sprejazdňovaniu ciest a zabezpečovať reguláciu
dopravy k objektom, resp. areálom zariadení záchranných zložiek, zdravotníctva, bezpečnosti a
sociálnych služieb.

7. Varovanie a vyrozumenie ohrozeného obyvateľstva riešiť príslušníkmi mestskej polície
dostupnými prostriedkami varovania a vyrozumenia v meste.



V DRUHOM PORADÍ:
l. Sprejazdňovanie prístupových ciest podl'a Mestského operačného plánu zimnej údržby

s prioritami ciest prvého poradia a následne druhého poradia.

2. Zabezpečiť odpratávanie a vývoz snehu v neprehl'adných križovatkách, pn autobusových
zástavkách, hlavných peších chodníkov, peších lávok, vonkajších schodísk.

3. Odpratávanie snehu zo striech ohrozených objektov.

4. Odstraňovať poškodené stromyaich časti, poškodené časti budov a poškodené reklamné
zariadenia ohrozujúce zdravie a život.

5. Zabezpečovať poškodené časti rozvodov elektrickej energie, verejného osvetlenia pred
spadnutím a priamym dotykom.

Riadenie záchranných prác bude vykonávať krízový štáb mesta. Povolenia k použitiu mestskej
techniky, objednávky na vykonanie potrebných prác a služieb dodávatel'sky od právnických osôb,
fyzických osôb - podnikatel'ov, nákup materiálu a iné požiadavky súvisiace s nákladmi na
vykonávanie záchranných prác bude vydávať predseda krízového štábu osobne.


