OBEC ILIAŠOVCE
Číslo: 184/2013

Ohrozenie zosuvom pôdy

Počet strán: 2
Komu: ObÚ Spišská Nová Ves
odbor CO a KR
Štefánikovo námestie 5
Spišská Nová Ves
Od:
Obec Iliašovce
telefón: 053/4298617, 0911650195
fax: 053/4298618
e-mail: ocuiliasovce@stonline.sk

Číslo informácie: 1
Dátum a čas odoslania: 19. 06. 2013 o 16.30 hod.
Vypracoval: Mgr. Ladislav Grondžák, starosta obce
Vec
Informácia o situácii, vykonaných opatreniach a priebehu ZP so stavom k 16:30 hod. dňa 11.06.2013
Mimoriadna udalosť a jej popis:
1. Dátum a čas vzniku mimoriadnej udalosti:
19. 6. 2013 o 16.00 hod.
2. Miesto vzniku mimoriadnej udalosti:
územie Obce Iliašovce
3. Druh a rozsah mimoriadnej udalosti:
Ohrozenie zosuvom pri stavbe diaľnice D1 Jánovce – Jablonov v k.ú. Iliašovce.
4. Dátum a čas vyhlásenia mimoriadnej situácie:
19. 6. 2013 o 16.00 hod.
5. Územie, na ktorom bola vyhlásená mimoriadna situácia:
Územie Obce Iliašovce.
6. Varovanie obyvateľstva
Miestnym informačnými prostriedkami obce.
7. Následky na zdraví osôb, na majetku, na životnom prostredí a straty na životoch:
Žiadne.
8. Čas začatia, priebeh a čas skončenia záchranných prác a okolnosti narušujúce ich priebeh:
Záchranné práce zo strany obce neboli vykonávané.
9. Nasadené sily a prostriedky na odstraňovanie následkov mimoriadnej udalosti
Sily neboli nasadené a prostriedky neboli použité.
10. Vykonané opatrenia a ďalší postup pri odstraňovaní následkov mimoriadnej udalosti:
Vyhlásenie MS na území obce, informovanie obyvateľstva.
11. Údaje o meteorologickej a hydrologickej situácii:
Polojasno. Bez zrážok.
12. Doplňujúce údaje: (napr. požiadavky na nadriadené stupne sú/nie sú,...)
Dôvod vyhlásenia uvedený v predmetnom liste: „V lokalite katastra obce Iliašovce, výstavby diaľnice D1
Jánovce – Jablonov I. úsek, časti stavebného objektu SO 101-00 v km 4,140 – 4,650 a 5,675-6,125, došlo
v dôsledku nepriaznivého počasia a odlišnej geológii k enormnému zhoršeniu stability budovaných zárezov,
oproti geológii a stabilite, ktorá bola pôvodne predpokladaná v projekte. Obávame sa, že vývoj situácie pri
postupnom odkrývaní zárezov v kombinácii s prípadnými prívalovými dažďovými zrážkami by mohol
významne ohroziť stabilitu svahov budovanej diaľnice. Nie je možné vylúčiť ani ďalšie zhoršovanie
geologických pomerov a aktivovanie niektorých častí zosuvom, ktoré by mohli spôsobiť škody na majetku
a na zdraví občanov na území obce Iliašovce. Vzhľadom na zistené skutočnosti bude nevyhnutné pre
zabezpečenie trvalej stability zárezov použiť masívnejšie opatrenia ako sa predpokladalo v pôvodnom
projekte.“

Prehľad o vyhlásení a odvolaní krízových stavov (MS, NS, VS) na území, alebo časti územia
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...........................................
Mgr. Ladislav Grondžák
starosta obce

