Karta civilnej ochrany
právnickej osoby, fyzickej osoby – podnikateľa
(podľa vyhlášky MV SR č. 523/2006 Z. z.)

Obchodné meno právnickej osoby, fyzickej osoby – podnikateľa:
IČO:
Adresa sídla spoločnosti ( pre účely písomnej korešpondencie medzi PO
a FO – podnikateľom a odborom krízového riadenia Okresného úradu Žilina):

Zamestnanec spoločnosti , poverený plnením úloh
civilnej ochrany v rámci objektov spoločnosti na území
okresu Žilina:
Titul, meno a priezvisko:
Telefón na pracovisko:
e- mail:
mobil:

Predmet podnikania:
Počet zamestnancov /a osôb prevzatých do starostlivosti v objektoch spoločnosti na území okresu Žilina *: ..... / .......

ODPORÚČANÁ organizačná štruktúra jednotiek CO
podľa prílohy č.5 vyhlášky MV SR č.523/2006 Z. z.
o podrobnostiach na zabezpečenie záchranných prác a
organizovania jednotiek civilnej ochrany

Stanovenie počtov
osôb v odporúčanom
zložení jednotiek
vyhláškou

vedúci

osoby

vedúci + členovia štábu

1

špecialisti

–

3-7
podľa
potreby

Zriadené jednotky civilnej ochrany
podľa § 16 zákona NR SR č. 42/1994
Z. z. pre potrebu
právnickej osoby,
fyzickej osoby – podnikateľa
s uvedením ich počtov a zaradením osôb
v zložení:
počet
jednotiek

vedúci

osoby

osoby
spolu

ŠTÁB
v zložení

-

ZÁCHRANNÉ JEDNOTKY CIVILNEJ OCHRANY
v zložení

a) záchranné družstvo

b) záchranná čata

bez možnosti členenia na hliadky
s možnosťou členenia
na 2 hliadky
s možnosťou členenia
na 3 hliadky
3 družstvá

7-10

4 družstvá

22-51

5 družstiev

ŠPECIÁLNE JEDNOTKY CIVILNEJ OCHRANY
f) V sklade materiálu civilnej ochrany

1

2-3

g) V ochrannej stavbe (alebo v chránenom pracovisku)

1

5

JEDNOTKY CIVILNEJ OCHRANY NA ČINNOSŤ EVAKUAČNÝCH ZARIADENÍ CIVILNEJ OCHRANY
v zložení a) Jednotka na obsluhu evakuačného zberného miesta
1
1-3
b) Jednotka na obsluhu evakuačného strediska

1

4-6

c) Jednotka v stanici nástupu evakuovaných

1

2-3

d) Jednotka v stanici výstupu evakuovaných

1

3-5

e) Jednotka na obsluhu regulačného stanovišťa

1

3-5

f) Jednotka na obsluhu miesta ubytovania
evakuovaných

1

3-6

g) Jednotka na obsluhu kontrolného stanovišťa pri
evakuácii

1

4-6

Celkom:

Dátum spracovania:
pečiatka a podpis spracovateľa
Poznámka:
* Osoba prevzatá do starostlivosti je osoba, ktorá sa okrem zamestnancov právnických osôb alebo zamestnancov fyzických osôb - podnikateľov
nachádza s ich vedomím na nehnuteľnostiach, ktoré užívajú tieto právnické osoby alebo fyzické osoby – podnikatelia (viď zákona NR SR
č. 42/1994 § 3 ods.17).
* Pri zmenách Vami vyplnených údajov, oznámte tieto e-mailom, telefónom, prípadne listom na odbor krízového riadenia OÚ Žilina.

