HAVARIJNÝ PLÁN MsO SRZ PARTIZÁNSKE
Postup pri oznamovaní a vyrozumievaní subjektov a osôb v prípade vzniku mimoriadnej
udalosti na vodách v pôsobnosti MsO SRZ Partizánske.
Mimoriadna udalosť na vodách je udalosť, kedy dôjde k mimoriadnemu zhoršeniu vôd,
ktoré sa prejavuje najmä zafarbením alebo zápachom vody, tukovým povlakom, vytváraním
peny na hladine, výskytom uhynutých rýb alebo výskytom znečisťujúcich látok v prostredí
súvisiacom s povrchovou vodou alebo podzemnou vodou. Ten, kto zistí príznaky mimoriadneho
zhoršenia vôd, je povinný bez zbytočného odkladu spôsobom podľa miestnych pomerov
ohlásiť túto skutočnosť Slovenskej inšpekcii životného prostredia alebo okresnému úradu,
alebo na jednotné európske číslo tiesňového volania 112, alebo obci, alebo správcovi vodného
toku (zákon č. 364/2004 Z.z. o vodách v znení neskorších predpisov § 41 odst. 1 a 2).
Zoznam a postupnosť vyrozumievaných subjektov a osôb:
- okamžite z miesta udalosti oznámiť na tel. č. 112 alebo 158 na Políciu SR uvedenú udalosť
s tým, že sa popíše zistený stav a zároveň sa podáva trestné oznámenie na (ne)známeho
páchateľa vo veci ohrozenia a poškodenia životného prostredia podľa §300 odst. 1 Trestného
zákona. Doporučuje sa oznamovateľovi na mieste udalosti, aby okamžite zabezpečil
fotodokumentáciu (napr. prostredníctvom mobilu) a odber vzoriek vody do čistej nádoby,
- vyrozumejú sa funkcionári MsO SRZ Partizánske v nasledujúcej postupnosti:
Vladimír Marko, člen výboru pre kontrolu kvality vôd - tel: 0905 719 304
Ľubomír Belis, hlavný hospodár
- tel: 0949 194 682
Ing. Mário Podmaník, predseda
- tel: 0903 564 654
Udalosť stačí oznámiť iba prvému funkcionárovi, ktorý telefonát príjme – ten zabezpečí vyrozumenie
ostatných a zabezpečí potrebné opatrenia.
Vyrozumený funkcionár alebo iný oboznámený funkcionár následne:
- ohlási telefonicky udalosť na Okresný úrad odbor starostlivosti o životné prostredie v Partizánskom
tel:038/ 749 26 38 alebo 038/766 35 14 kl. 108 (v pracovnej dobe Po-Pi - 8:00-15:00h) a v každom
prípade oznámi túto udalosť na ich mail dana.mlynekova@minv.sk (vedúca odboru) s podrobným
popisom udalosti,
- ohlási telefonicky udalosť na Slovenskú inšpekciu Životného prostredia - pracovisko Nitra tel: 0903
770 163 (linka 24hod.) a v každom prípade oznámi tiež túto udalosť na ich mail - sizpiovnr@sizp.sk
s podrobným popisom udalosti.
V prípade potreby a okolností informovať alebo privolať na miesto udalosti oblastného ichtyológa v
Žiline - Ing. Dušan Hajňuk tel: 0918 711 523, mail hajnuk@srzrada.sk.
Ak je zistené poškodenie životného prostredia vo väčšom rozsahu a z dôvodu verejného záujmu
a prevencie, môže sa vyrozumieť Pavel Čertík tel. 0905 748 016 (Televízia JOJ).
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