HLÁSENIE O VZNIKU MIMORIADNEJ UDALOSTI
x

Prvotné hlásenie

Od: : Obec Píla
Telefón: 047/43 97 174 ; 0903 457 129
Telefax:
E-mail: pilaobec@gmail.com
Dňa, čas: 18.5.2021, 11:50 hod.
Vypracoval: Ing. Ľubomír Aláč,
starosta obce

MIMORIADNA UDALOSŤ:
Status udalosti
1. Hlásenie prijaté
(Od koho, dátum a čas)
2. Druh a rozsah mimoriadnej
udalosti (Čo sa stalo?)

3.

4.
5.
6.

7.

8.

9.

*Doplňujúce hlásenie č.
Komu: Okresný úrad Lučenec
Odbor krízového riadenia
Námestie republiky 26
984 01 Lučenec
Telefón: 047/4333751, 0903 456 897
Telefax: 047/4333751
Email: okr.lc@minv.sk

Vplyvom dlhotrvajúceho a intenzívneho dažďa došlo v priebehu nočných
hodín k poškodeniu miestnej komunikácie a prístupovej cesty do miestnej
lokality Šuľanovci, Hulinovci pri bývalom erotickom salóne Amazonka
v blízkosti železničného podjazdu. Došlo k poškodeniu panelového
vchodu, ktorý sa stal v polovičnom profile neprejazdný a hrozí odtrhnutie
celej miestnej komunikácie a následne odrezanie uvedenej lokality od
jedinej možnej prístupovej cesty do uvedenej lokality. Nakoľko v danej
lokalite žijú občania s trvalým pobytom ako aj chalupári, musíme
prioritne po ustatí zrážok riešiť opravu miestnej komunikácie v podobe
panelovej cesty prostredníctvom traktorbágru a spevnenia lomovým
kameňom ako aj kamenivom s frakciou v rozmedzí od 32 do 64 mm.
Miesto vzniku mimoriadnej
Obec Píla, lokalita – bývalý erotický salón Amazonka, prístupová miestna
udalosti (Kde sa stalo?) /Objekt - komunikácia do lokality Šuľanovci a Hulinovci.
lokalita, Obec, Obvod, Kraj/
Dátum a čas vzniku mimoriadnej 18.5.2021, 06:00
udalosti (Kedy sa stalo?)
Dátum a čas vyhlásenia/
odvolania mimoriadnej situácie
Následky na živote, zdraví,
Vplyvom dlhotrvajúceho a intenzívneho dažďa došlo v priebehu nočných
hodín a ranných hodín k poškodeniu miestnej komunikácie a prístupovej
majetku a životnom prostredí
cesty do miestnej lokality Šuľanovci a Hulinovci, následkom čoho hrozí
odtrhnutie celého profilu miestnej prístupovej komunikáciu, čím sa
znemoží prístup záchranných zložiek do uvedenej lokality ako aj úplné
odrezanie uvedenej lokality od okolitého sveta.
Čas začatia, priebeh a čas
skončenia záchranných prác a
okolnosti narušujúce ich
priebeh. Vykonané opatrenia
civilnej ochrany a krízového
riadenia
Nasadené sily a prostriedky na
odstraňovanie následkov
mimoriadnej udalosti
Ďalší postup pri odstraňovaní
následkov mimoriadnej udalosti

10. Požiadavky na poskytnutie
pomoci
11. Údaje o meteorologickej a
Polooblačno, 14 °C
hydrologickej situácii
12. Doplňujúce údaje
(Kontaktné údaje
odosielajúceho informačného
miesta)
*pozn. Pri predkladaní doplňujúceho hlásenia zmeny, resp. doplnené údaje zvýrazniť červenou farbou

