———————
Starosta obce

Počet listov: 12

PLÁN EVAKUÁCIE
OBCE LAZY POD MAKYTOU

PREHĽAD DOKUMENTÁCIE PLÁNU EVAKUÁCIE
OBCE LAZY POD MAKYTOU

1, Textový a grafický zámer zabezpečenia, riadenia a vykonania
evakuácie
(Hlavná
úloha
vykonania
evakuácie,
určenie
priestoru, trás presunu, druhy prepravy, miesta činnosti
evakuačnej komisie a evakuačných zariadení, číselné prehľady
evakuovaných osôb a majetku a pod.)
2, Prehľad zloženia, vyrozumenia,
zvolania
a spojenia členov
evakuačnej komisie, evakuačných zariadení a kópie vydaných
dekrétov
3, Prehľad počtov evakuovaných a ubytovaných osôb
4, Prehľady odborného zabezpečenia evakuácie
5, Pomocná dokumentácia evakuačnej komisie (relácie do miestneho
rozhlasu, prehľad o počtoch evakuovaných, prehľad o možnosti
ubytovania evakuovaných, príkazy na ubytovanie evakuovaných a
ďalšie pomôcky podľa potreby)
6, Výpisy z dokumentácie pre evakuačné zariadenia
7, Plán prípravy evakuačnej komisie
8, Záznam správ a hlásení
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1. Textový zámer zabezpečenia evakuácie
Hlavná úloha vykonania evakuácie :
——————————————————————————————————
je zabezpečiť vhodné ubytovacie kapacity pre ubytovanie a
dočasný pobyt evakuovaných z priestorov ohrozenia alebo z
priestorov mimoriadnej udalosti
Realizácia tejto úlohy je
v súlade s
Obvodného úradu v Považskej Bystrici číslo:
OCOaKR 2008/4321-13 zo dňa 08.09.2008.
a, pri havárií vodohospodárskych diel
Oravská priehrada a Nosická priehrada

"Rozhodnutím"

Liptovská Mara,

2000 evakuovaných osôb z mesta Púchov

Priestor evakuácie - ubytovania :
Priestory ubytovania a dočasného pobytu
spracované podľa plánu obce nasledovne :
Miesto ubytovania
Škola v prírode
ZŠ - telocvičňa
Obec LpM - KD
Chata František
Čertov II – Krečmerová
Chata Alpina

evakuantov sú

Počet ubytovaných
600
300
450
76
45
32

Trasy presunu :
Z miesta výstupu evakuovaných (regulačného stanovišťa) do
miesta ubytovania evakuovaných :
a, peši

1350 osôb

b, motorovými vozidlami

153 osôb
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Miesta činnosti evakuačnej komisie a evakuačných zariadení
Evakuačná komisia
pracuje na obecnom úrade. Rieši všetky
problémy
spojené
s
ubytovaním
a
evidenciou evakuovaného obyvateľstva.
Miesto výstupu evakuovaných
je vytvorené na najvhodnejšom mieste,
ktoré
vyhovuje podmienkam
výstupu z
dopravných prostriedkov.
Je v tesnej
blízkosti
s
Regulačným
stanovišťom
č. 1
Regulačné stanovište
pracuje v priestoroch

Škola v prírode

pracuje v priestoroch

Škola v prírode

pracuje v priestoroch

ZŠ - telocvičňa

pracuje v priestoroch

Obec LpM - KD

pracuje v priestoroch

Chata František

pracuje v priestoroch

Čertov –

Miesto ubytovania č.1

Miesto ubytovania č.2

Miesto ubytovania č.3
Miesto ubytovania č.4

Miesto ubytovania č.5
Krečmerová
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Miesto ubytovania č.6
pracuje v priestoroch

Chata Alpina

Predpoklad evakuovaných (ubytovaných) osôb
V rámci plánovanej evakuácie obec predpokladá ubytovať:
a,

pri havárií

vodohospodárskych diel -

Liptovská Mara,
Oravská priehrada,
Nosická priehrada

celkom

2000 osôb

Zvyšný počet evakuovaných osôb bude ubytovaná u rodinných
príslušníkov v obci a vo vlastných chatách na území obce.
Predpoklad

evakuácie hospodárskych zvierat

Nepočíta sa s evakuáciou zvierat.
Predpoklad evakuácie majetku
Na základe vzájomnej dohody.
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2.

Dokumentácia vyrozumenia,
členov evakuačnej komisie

zvolania

a

spojenia

Po
obdržaní
správy
(telefónom) starosta obce,
neprítomnosti pracovníčka obecného úradu:
1.a, Telefonicky overí platnosť správy a
vyhlasovateľa :

v jeho

rozsah opatrení

u

Obvodný úrad Považská Bystrica, odbor civilnej ochrany
a krízového riadenia.
číslo telefónu na overenie : 4300113
b, zistené poznatky zapíše do " Záznamníka správ o hlásení "
c, spustí sirénu
d, zapne rádio a sleduje spravodajské relácie
2.a,

Pristúpi k
zvolaniu členov
evakuačných zariadení :

evakuačnej

komisie

a

Evakuačná komisia
Meno a priezvisko
Ján Mičic
Ján Mičega
Pavol Hrbáček
Milan Kuchta

Funkcia
predseda
podpredseda
Člen
člen

Miesto ubytovania evakuovaných č.1
Meno a priezvisko
Funkcia
Ján Mičega

predseda

Telefón
PD
MPD
0915709997

Telefón
PD
0908213045

MPD
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Miesto ubytovania evakuovaných č.2
Meno a priezvisko
Funkcia

Telefón
PD

Milan Kuchta

MPD

predseda

Miesto ubytovania evakuovaných č.3
Meno a priezvisko
Funkcia

Telefón
PD

Štefánia Malovcová

MPD

predseda

Miesto ubytovania evakuovaných č.4
Meno a priezvisko
Funkcia

Telefón
PD

Martin Sieklik

MPD

predseda

Miesto ubytovania evakuovaných č.5
Meno a priezvisko
Funkcia

Telefón
PD

MPD

predseda
Taňa Krečmerová
Miesto ubytovania evakuovaných č.6
Meno a priezvisko
Funkcia
Soňa Muráriková

Regulačné stanovište
Meno a priezvisko

predseda

Telefón
PD
4681894

Funkcia

Telefón
PD

Miroslava Bajzíková

MPD
0907386545

MPD

predseda
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b, Ďalej vyrozumieva organizácie (správcov)
na ubytovaní
Meno a priezvisko

Organizácia

Telefón
PD

Martin Sieklik
Milan Kuchta
Soňa Muráriková
Tatiana Krečmerová

podieľajúce sa

MPD

Hotel František
ZŠ
Chata Alpina
Chata Čertov II

c, spohotoví jednotky civilnej ochrany obce
3.

Na pokyn starostu, prípadne pracovníka OcÚ, alebo na
základe poznatkov pri prenikaní správ spresní pripravený obsah
relácie do miestneho rozhlasu a po jeho odsúhlasení text
odvysiela.

4. Po zvolaní evakuačnej komisie starosta obce oboznámi členov
o rozsahu dosiaľ známych skutočností, vykonaných a uložených
opatreniach.
Vykoná spresnenie úloh jednotlivým členom komisie a stanoví
zodpovednosť za ich plnenie.
Stanoví poradie ako i časové limity pre splnenie úloh.
Osobne riadi a kontroluje plnenie úloh jednotlivými členmi
komisie a členmi evakuačných zariadení.
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3. Prehľad počtov evakuovaných (ubytovaných) osôb
I. Základné kalkulačné ubytovacích kapacít :
A. Ubytovacie priestory stále (vybudované) :
Názov zariadenia
Hotel František
Čertov II –
Krečmerová
Chata Alpina
Škola v prírode

Počet miest
76
45

poznámka

32
49

B. Ubytovacie priestory vytvoriteľné :
Názov zariadenia
Škola v prírode
ZŠ - telocvičňa
Obec LpM - KD

4.

Počet miest
551
300
450

poznámka

Prehľady odborného zabezpečenia evakuácie

a, Poriadkové a bezpečnostné

Do príchodu polície riešiť vlastnými silami - jednotkami
CO.(poriadkové družstvo, hasičský zbor)
Po príchode polície riešiť v súčinnosti s príslušníkmi
policajného zboru.
b, Dopravné

K dopravnému zabezpečeniu využiť dopravné prostriedky
prichádzajúce do Staníc výstupu evakuovaných.
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c, Zdravotnícke zabezpečenie

Stanica prvej pomoci : Janka Jánošková
Stanovište
: ZŠ Lazy pod Makytou
Zdravotné stredisko
Stanovište

:
: Lúky

d, Zásobovacie zabezpečenie
Bude riešené

v súčinnosti s

obvodným úradom.
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5. Pomocná dokumentácia evakuačnej komisie
ZLOŽENIE EVAKUAČNEJ KOMISIE

Predseda (starosta obce)

Ján Mičic

Podpredseda

Ján Mičega

Členovia

Janka Jánošková
Milan Kuchta

NORMY UVÁDZANIA EVAKUAČNEJ KOMISIE A EVAKUAČNÝCH ZARIADENÍ DO
POHOTOVOSTI :

Evakuačná komisia

do 3 hodín

Evakuačné zberné miesto
Evakuačné stredisko

do 4 hodín

Regulačné stanovište
Miesto ubytovania

do 5 hodín

Evakuáciu a prepravu začať po určených evakuačných
najneskôr do 4 hodín, prepravu po železnici do 6 hodín.

trasách

Evakuáciu ukončiť do 72 hodín.

MENNÉ ZOZNAMY UBYTOVANÝCH PODĽA MIEST UBYTOVANIA EVAKUOVANÝCH
viď príloha číslo:
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6. Výpisy z dokumentácie pre evakuačné zariadenia
Samostatná dokumentácia pod ev. číslom

...................

7. Plán prípravy evakuačnej komisie
viď

spracovaný plán prípravy č.

...................

8. Záznam správ a hlásení
A.

SPRÁVY

A

SPÔSOB

ICH

PREDKLADANIA

Evakuačnej komisií obvodu:
Denne
do 07,00 hod. a
do 19,00 hod.

Ihneď

správy o stave a priebehu evakuácie k
k 06,OO hod. a k 18,OO

- Správy o dosiahnutí pohotovosti evakuačnej
komisie a evakuačných zariadení,
- o začatí evakuácie,
- o skončení evakuácie,
- o udalosti narúšajúcej evakuáciu

Evakuačné zariadenia obce evakuačnej komisií obce:
do 06,30 hod. a

do 18,30 hod.

Denne
správy o stave a priebehu evakuácie k 06,OO hod. a k 18,OO

Ihneď
- správy
o dosiahnutí
evakuačných zariadení,
- o

evakuačnej

komisie

a

začatí evakuácie,

- o skončení
- o

pohotovosti

evakuácie,

udalosti narúšajúcej evakuáciu
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