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ŠTATISTIKA
Počet zasiahnutých rodinných domov: 206
Počet zasiahnutých bytov v obytných domoch: 1
Zasiahnuté obytné časti (prízemie): 15 
Zasiahnutý takmer celý dom: 4
Počet oficiálne evakuovaných: 1 (matka s tromi 
deťmi)

Predbežná bilancia škôd na miestnych komu-
nikáciách
Mesto Handlová spravuje 44 km miestnych komu-
nikácií, z toho 17 km je úplne znehodnotených  
(podplavené, odtrhnutý asfalt). Celkovo bolo 
zaplavených pribl. 35 km miestnych komunikácií.

Rozsah poškodených komunikácií
   Ul SNP – čiastočne poškodená – úplne 
   uzavretá
   Ul. Ligetská – značne poškodená – návrh

   na uzavretie
   Ul. Štrajková - značne poškodená – 
   s ťažkosťami prejazdná
   Križovatka Štrajková, Ligetská a SNP  
   – úplne zničená – neprejazdná
   Ul. Kremnická – úplne poškodená - 
   neprejazdná
   Ul. F. Nádaždyho - úplne poškodená - 
   neprejazdná
   Križovatka Cintorínska a Parková pod žel.  
   mostom -  značne poškodená – s ťažkosťami  
   prejazdná
   Ul. Potočná -  úplne poškodená - návrh 

na uzavretie pre 
nákladnú dopravu
Ul. Morovnianska 
cesta - čiastočne 
poškodená
 

Mestská časť Nová 
Lehota - čiastočne  

   poškodené všetky komunikácie -  prejazdná
Náhradné pole - čiastočne poškodená
Miestne komunikácie, ktoré boli pod nánosom 
blata:
   Kpt. Nálepku, Partizánska, križovatka ulíc  
   Duklianska, Kremnická, Ul. Pstruhárska 
   Horný koniec -  stará cesta, celé sídlisko Mostná
   Ul. Pekárska, Ul. Prievidzská

Poškodené mosty
   Mosty z hlavnej cesty I/50
   Most MC, Mostná  
   Most ČSA, Prievidzská 

   Most Ul. 1. mája  
   Most na Ul. Jánošíková 
   Most na vstupe do časti Horný koniec 
Mosty sú značne poškodené a budú vyžadovať 
posúdenie statika.
TRI mosty pre peších boli strhnuté – Na Ul. 
Mostná, Prievidzská – Dolný koniec, Ul.1. mája
Všetky prístupové malé mosty k rodinným domom 
na Ul. Ligetská a Pstruhárska majú pravdepodob-
ne narušenú statiku –  sú značne znečistené.
Parkoviská
   Parkoviská  na Ul. ČSA pri Mototechne - úplne  
   poškodené
   na Ul. SNP pri nemocnici –  znečistené   
   Parkovisko pri COOP Jednota - znečistené 
   Parkovacie miesta na Ul. ČSA - znečistené 

Hrubý odhad na opravu komunikácií, mostov 
takmer 4 mil. eur.

Materiál o povodnií spracovali: JP, VH a DR

Foto: V. Horváth

Námestie baníkov, Vojenské jednotky a technika 17. august 2010 
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Ul. Kremnická, 16. august 2010

Ul. Ligetská, 16. august 2010


