PRÍLOHA č. 2 – je súčasťou ZÁPISNICE z rokovania Krízového štábu obce Ovčiarsko zo dňa 19.10.2020

Režimové opatrenia v prospech dotknutých (poškodených) obyvateľov
v ohrozenej lokalite obytnej zóny „Slnečná stráň“
a pre ostatných obyvateľov obce Ovčiarsko.
1) Vykonávať denné monitorovanie ohrozeného územia so zameraním na rodinné domy najmä RD
s číslom popisným 226, 225, 224 a 223 spoločne s dotknutými poškodenými obyvateľmi
v obytnej zóny v lokalite Slnečná stráň s 12 hodinovou časovou periódou k rannej 6 hod.
a večernej 18 hod. so zápisom do formulára pravidelných hlásení „Informácia o stave a priebehu
záchranných prác so stavom k aktuálnemu dňu a aktuálnej hodine počas celej doby vyhlásenia
„MIMORIADNEJ SITUÁCIE“ (MS) v prospech Koordinačného strediska IZS OÚ Žilina.
Vykoná: starosta obce v súčinnosti s dotknutými obyvateľmi RD.
Termín: Trvalý termín do odvolania MS.
2) V prípade výrazného zhoršenia monitorovanej aktívnej svahovej deformácie najmä z dôvodu
zhoršenej hydrometeorologickej situácie v dotknutých poškodených RD a priľahlých
súkromných pozemkoch s číslom popisným 225, 226, 227 a 228 ako je napríklad: vznik nových
prasklín na RD, nových zosuvov pôdy v okolí dotknutých RD, vznik nových prasklín na obecnej
komunikácii, obec nanovo prehodnotí riziko ohrozenia života a zdravia dotknutých obyvateľov
a ich zotrvania v ohrozených domoch a následne vyrozumie dotknutých (poškodených)
obyvateľov a zrealizuje bezprostrednú evakuáciu.
V prípade vykonania evakuácie dotknutého obyvateľstva riadenú obcou štatutár má
povinnosť bezprostredne ohlásiť evakuáciu na tiesňovú linku č. 112 na adresu
Koordinačného strediska IZS OÚ Žilina.
Vykoná: starosta obce v súčinnosti s dotknutými obyvateľmi RD.
Termín: Trvalý termín do odvolania MS – Oznamovacia povinnosť je bezodkladná !!!
3) Zamedziť prístupu osôb na ohrozené miesto pod pätou svahu rodinných domov z miesta ihriska
ako aj zamedziť prístupu osôb na ihrisko s vyznačením pásky o zákaze vstupu osôb z dôvodu
aktívnej svahovej deformácie až do odvolania Mimoriadnej situácie (MS).
Zabezpečí: starosta obce v súčinnosti s miestnou športovou organizáciou.
Termín: Trvalý termín do odvolania MS.
4) Zamedziť pohybu vozidiel s nadmernou tonážou na príjazdovú obecnú komunikáciu
do ohrozenej oblasti v obytnej zóne „Slnečná stráň“ napríklad: stavebné a zemné mechanizmy,
poprípade poľnohospodárske mechanizmy, (čo môže vyvolať riziko vzniku nadmerného
poškodenia obecnej komunikácie v ohrozenej lokalite) po ktorej sa vykonáva preprava v značnej
miere len dotknutých obyvateľov ohrozenej lokality, respektíve obec zadefinuje
na
základe názoru odborníka v oblasti dopravy v súčinnosti s prizvaným geológom technické
opatrenia k eliminácii rizika možného ďalšieho poškodenia obecnej komunikácie.
Predmetné režimové opatrenie je definované najmä z dôvodu možného ďalšieho vykonania
evakuácie postihnutých osôb z ohrozenej oblasti obytnej zóny „Slnečná stráň“ v prípade
zhoršovania sa aktívnej svahovej deformácie.
Zabezpečí: starosta obce v súčinnosti s dotknutými prizvanými stranami a ich stanoviskami.
Termín: Trvalý termín do odvolania MS.

5) V prípade výrazného zhoršenia monitorovanej aktívnej svahovej deformácie v rámci
infraštruktúry inžinierskych sietí v danej lokalite (v postihnutom území) obytnej zóny „Slnečná
stráň“ je potrebné okamžite riešiť ochranu života, zdravia a majetku vyvolanými negatívnymi
účinkami spôsobenými ďalšou svahovou deformáciou a náhradným spôsobom zabezpečiť
na nevyhnutnú dobu prísun najmä: náhradné ubytovanie, náhradné stravovanie, prísun pitnej
vody, poprípade el. energie v prospech postihnutého obyvateľstva.
Zabezpečí: starosta obce v súčinnosti s dotknutými prizvanými stranami a ich stanoviskami.
Termín: Trvalý termín do odvolania MS.

Režimové opatrenia sú výrazne odporúčané z úrovne orgánu štátnej správy MV
SR OÚ Žilina Odboru krízového riadenia v súčinnosti so starostom obce
Ovčiarsko.

Dňa: 19.10. 2020
Vypracoval: OÚ Žilina Odbor krízového riadenia v súčinnosti so štatutárom obce Ovčiarsko.

