Obec Kozelník
Príkaz
starostu obce číslo: 1/2017
na vyhlásenie mimoriadnej situácie.

V dňoch 6. – 7. 10. 2017 došlo v katastri obce Kozelník k opakovanému zrúteniu skalných úlomkov
a balvanov po svahu pozemku C KN 341/3. Pohybujúce sa balvany zasiahli okraj (rigol) cesty I.
triedy. Pohybom balvanov došlo aj k poškodeniu a uvoľneniu nestabilných drevín na svahu nad cestou
I. triedy.
Svahová deformácia je evidovaná Ministerstvom životného prostredia od februára 2016, kedy
v úseku došlo k zásahu komunikácie skalným blokom s priemerom >1,5 m. Ako ukázala následná
obhliadka lokality, príčinou skalného zrútenia je existencia rozvoľneného skalného stupňa situovaného
cca 100 m nad cestou I. triedy. Uvoľnené balvany a skalné bloky predstavujú nebezpečenstvo pre
cestnú dopravu, životy, zdravie a majetok ľudí
Na základe uvedených skutočností, v zmysle § 3b a § 15 ods. 1 písm. j) zákona Národnej rady
Slovenskej republiky číslo 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov,

A
Vyhlasujem
dňa 11. 10. 2017 o 18.00 hod. mimoriadnu situáciu na území obce Kozelník.

B
Prikazujem
Počas obdobia ohrozenia a pôsobenia následkov mimoriadnej udalosti budú vykonávané sanačné práce
nevyhnutné pre elimináciu príčin mimoriadnej udalosti a opatrenia na ochranu života, zdravia
a majetku. Obec Kozelník v spolupráci s MŽP SR, správcom cesty a vlastníkom pozemku vykoná
bezodkladne nevyhnutný rozsah opatrení k eliminácii svahových deformácií. Dopravným značením
a organizáciou prác bude eliminované riziko ohrozenia účastníkov cestnej premávky. Účastníci cestnej
premávky budú rešpektovať dočasné dopravné značenie odsúhlasené OR PZ ODI Žiar nad Hronom.
Obyvatelia budú rešpektovať obmedzenia súvisiace s realizáciou prác na sanovanom svahu. Zložky
integrovaného záchranného systému na svojich operačných strediskách a na KS IZS Okresného úradu
Banská Bystrica budú v úzkej súčinnosti reagovať na riziká súvisiace s rekonštrukciou predmetného
úseku.
 Obec v súčinnosti s Okresným úradom Banská Štiavnica bude poskytovať v mailovej
podobe
 médiám pre motoristickú verejnosť informácie o obmedzeniach v cestnej doprave na
ceste I. triedy I/51,

 za účelom vyznačenia obchádzkových trás obec vystaví objednávku na realizáciu
dopravného značenia,
 za účelom vykonávania bezodkladných protihavarijných opatrení obec vystaví
objednávky zhotoviteľom na vykonávanie sanačných prác,
 obec v súčinnosti s Okresným úradom Banská Štiavnica a zhotoviteľom sanačných prác
bude v rámci možností umožňovať plynulý prejazd zložiek integrovaného záchranného
systému po ceste I/51,

C
Záverečné ustanovenia
1. Tento príkaz nadobúda účinnosť dňa: 11. 10. 2017
2. Doručenie príkazu dotknutým organizáciám a kontrolu plnenia jeho ustanovení zabezpečí
Eva Petáková, starosta obce, predseda krízového štábu
3. Príkaz je vyhotovený v 8 rovnopisoch. Jeden rovnopis príkazu je uložený na sekretariáte krízového
štábu obce, ostatné, podľa rozdeľovníka budú neodkladne doručené kuriérnou poštou štatutárnym
zástupcom dotknutých organizácií.
V Kozelníku dňa 11. 10. 2017

Eva Petáková
starostka obce
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