Počet strán: 7

___________________
pečiatka obce

č.sp.: ................................

KARTA CIVILNEJ OCHRANY OBCE - 2016
(v zmysle zákona NR SR č.42/1994 o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov a jeho vykonávacích predpisov)

I. VŠEOBECNÉ ÚDAJE

OKRES

Názov obce:

1.

Poštové smerové číslo obce:

Adresa obce:

Pevná linka obce :

Mobil obce:

E-mail obce:

Fax obce:

Adresa web stránky obce:

Počet pracovníkov obce na plný úväzok



spojenie

Titul, Meno
a priezvisko

Funkcia

Počet externých pracovníkov obce 
pracovisko

mimo
pracoviska

mobil

e-mail

STAROSTA OBCE
adresa domov- ulica + č. domu 
ZÁSTUPCA starostu
adresa domov- ulica + č. domu 
Pracovník CO na obci

2.

Skladník materiálu CO
Osoba ktorá vypracováva
Analýzu územia obce
z hľadiska možných MU
Osoba ktorá vypracúva
Povodňový plán obce
Odborne spôsobilá osoba
ktorá vypracúva Plán
ochrany obyvateľstva obce
(v zmysle §18a z.42/1994
Z.z o COO.
Číslo odb. spôsobilosti:

Dátum získania odb. spôsob.:

PRACOVISKO KRÍZOVÉHO RIADENIA OBCE – ak nie je totožné s obecným úradom
3.

Telefón č. 1

Tu vpísať prednostné telefónne číslo

Telefón č. 2

E-MAIL
ČÍSLO FAXU

iné

MOBILNÝ TELEFÓN

OBEC – PARAMETRE * ÁNO alebo NIE
plynovod
vodovod
kanalizácia
čistička odpadových vôd

banka
bankomat
pošta
železničná stanica

zdravotnícke zariadenie
ropovod
produktovod
miestny rozhlas

čerpacia stanica

autobusová stanica

hlásič úrovne radiácie

Objekty s veľkým sústredením osôb
4.

p.č.

Názov objektu

Adresa

Kapacita objektu

Zodpovedná osoba

Kontakt – mobil

1.
2.
3.
4.
5.
6.
Napríklad: Obchodné centrum a pod.; Kultúrny dom a pod.; Štadión, ihrisko a pod.; Kino, amfiteáter a pod.; Kostol ....
1

PREHĽAD O POČTE OBYVATEĽSTVA

5.

0 – 14 rokov

15 – 59 rokov

60 rokov a viac

korigovaný
počet obyvateľstva

celkom

VŠEOBECNÉ OHROZENIE * (ÁNO - len pri významnom ohrození obce uvedenými javmi, alebo ak sa
v katastri obce skladujú alebo vyrábajú nebezpečné látky (chemické, biologické, radiačné....)
povodne
zrútenie skál
epizootie
prielomové vlny
zemetrasenia
víchrice
prívalové povodne
zosuv pôdy
lavíny
snehové kalamity a námrazy
všeobecné ohrozenie obce
áno ohrozenie NL – zóna izolácie
ohrozenie NL – zóna ohrozenia
požiare prírodného charakteru
epidémie

ZDROJE OHROZENIA (konkretizovať ohrozenia v obci podľa Vášho Plánu ochrany obyvateľstva obce )
názov

počet ohrozených
osôb
zvierat

účinky

6.

sirény (autonómny systém)
počet

typ

7.

VAROVANIE A VYROZUMENIE
miestny rozhlas

ovládanie

Iné prostriedky:

spôsob ochrany

typ

frekvencia

Počet
reproduktorov

Záloha
napájania
(koľko hodín)

Pokrytie
územia v %

(napr. ručná siréna, CD s nahrávkou varovných signálov a pod.)

EVAKUÁCIA OBYVATEĽSTVA
Evakuácia vlastná
počet

Príjem evakuovaných (na základe rozhodnutí z roku 2015)
počet

do priestoru

z priestoru

8.

9.

HLÁSIČ ÚROVNE RADIÁCIE

Typ

Doplňujúce údaje:

10.
* Ohrozenie NL – ohrozenie nebezpečnými látkami
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Umiestnenie

II. KONTAKTY NA KRÍZOVÝ ŠTÁB A JEDNOTKY CIVILNEJ OCHRANY V OBCI:
Štáby

1.

Predseda
Podpredseda
tajomník
člen
člen
člen
člen
člen
člen

KRÍZOVVÝ ŠTÁB

A

Meno a priezvisko, titul

mobil

Spojenie 
pracovisko

bydlisko

Kontakty na vedúcich jednotiek CO v obci (mesto Senec aj jednotky CO pre potrebu územia)
B

Názov jednoty CO

Meno a priezvisko
vedúceho jednotky CO

Mobil

Adresa bydliska

počet členov

jednotky

1.
2.
3.
4.
5.
6.

3

Odborné jednotky CO

C

2.

Vyslobodzovacia jednotka

3.
4.
5.
6

Záchranná jednotka

9.

Jednotka na núdzové zásobovanie
Jednotka na núdzové ubytovanie

Vedenie jednotky
Obsluha kontrolného a roztr. stanovišťa
Obsluha plochy na hygienickú očistu
Obsluha plochy na dekont. odevov
Obsluha plochy na dekont. dopr. prostr.
Obsluha plochy na dekont. techniky
Obsluha plochy na odloženie kont. mat.
Obsluha v zhromaždisku
Jednotka na obsluhu stanice na dekont. odevov
Jednotka na obsluhu stanice na dekont. DP
Jednotka na obsluhu a vykonanie hyg. očisty
Jednotka na obsluhu CHL CO
Jednotka na obsluhu skladu materiálu CO
Jednotky ochrannej stavby CO (CHP)
Jednotka na obsluhu EVA zberného miesta
Jednotka na obsluhu EVA strediska
Jednotka v stanici nástupu evakuovaných
Jednotka na obsluhu regulačného stanovišťa
Jednotka na obsluhu miesta ubytovania EVA
Jednotka na obsluhu kontr. stanovišťa pri EVA

Jednotky na obsluhu
a činnosť zariadení CO

Zariadenia CO

Núdzového
zásobovania

8.

Celkový počet

4

MSAZ
Biologický prieskum

Dekontaminačná jednotka
Jednotka zdravotníckej pomoci
Poriadková jednotka

Činnosť eva
zariadení

7.

Špeciálny
prieskum

1.

Prieskumné

Všeobecný pozemný prieskum a pozorovanie
Radiačný a chemický prieskum a pozorovanie

pre potrebu obce
počet
jednotiek

zaradených
osôb

III. OSTATNÉ SILY A PROSTRIEDKY V OBCI, VYUŽITEĽNÉ NA ZÁCHRANNÉ PRÁCE
A. PROSTRIEDKY
TECHNIKA vhodná na využitie Počet Zarad.
osôb
pri záchranných prácach
automobil osobný
automobil dodávkový
automobil nákladný
automobil skriňový
pojazdná dielňa
autobus
príves, náves
traktor
autožeriav
autobáger, UDS
HON, DOK

MATERIÁL vhodný na využitie
pri záchranných prácach

Objem v
(ks, l, m,
m2, m3

Množstvo

chlórové vápno
krompáč
lopata
píla
sekera
sekáč oceľový
sochor oceľový
piesok
štrk
vrecia na piesok

Iný použiteľný materiál
(neuvedený v zozname) ↓

Ťahač
Podvalník
Buldozér
cisterna na vodu
cisterna na ….
cisterna požiarna
požiarna striekačka
výsuvná plošina
automobilový rebrík
kalové čerpadlo
snehová fréza
šípový pluh

Iná použiteľná technika →
(neuvedená v zozname) ↓

B. SILY (mimo jednotiek CO v obci - napr. Dobrovoľné hasičské zbory obcí, iné skupiny osôb)
P. č.

Subjekt (organizácia)

Adresa

Počet
členov org.

Kontaktná
osoba

Telefón / mobil

1.

2.

3.

4.

5.

6.

5

IV. PREHĽADY:
A. Koho obec vyrozumieva
(napr. MŠ, ZŠ, PD, iné firmy pôsobiace v obci zaradené v pláne Varov. a Vyrozum.)
Obec vyrozumieva

p.č.

Telefón 

Kontaktná osoba

Adresa

(názvy organizácií a inštitúcií)

e-mail

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ukrýva sa

OÚ
Počet

Kapacit
a

OÚ
a PÚ
spolu

PÚ
Počet

Kapacit
a

Počet

Kapacit
a

%

zabezpeč.
v JÚBS v%

Obec

Počet
osôb

nia v OÚ
a PÚ v %

Odolné a plynotesné úkryty

zabezpeče

B. Ukrytie

JÚBS

Počet

Kapacita

%

obyvateľstvo
zamestnanci

C. Prostriedky individuálnej ochrany
p.č.

Prostriedky individuálnej ochrany

1.

Na základe inventarizácie MCO z roku 2015!!!

Plánovaný počet

Skutočný počet

Rozdiel
-

+

2.
3.
4.
5.
6.

Počet
Domácností

Počet
obyvateľov

D. Spôsob vykurovania domácností a organizácií v obci:
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Spôsob vykurovania
Plyn
Počet
obyvateľov

Počet
domácností

Pevné palivo

Elektrina
%

Počet
obyvateľov

Počet
domácností

%

Počet
obyvateľov

Počet
domácností

Iný zdroj
%

Počet
obyvateľov

Počet
domácností

%

E. Čerpacie stanice pohonných hmôt v katastri obce - vrátane LPG a ČS PHM
P.č.

Obchodný názov prevádzkovateľa (1)

Adresa prevádzkárne (2)

Telefón 

1.
2.

(1) – napr. Slovnaft, Batax......., resp. ak sú ČS PHM v areáli podniku, názov podniku
(2) – ulica, číslo – ak nie je potom parcelné číslo, kde sa ČS PHM nachádza

F. Zoznam objektov (podnikatelia) manipulujúcimi s nebezpečnými látkami v katastri obce
P.č.

Objekt. Adresa

Projektované
množstvo (t)

Druh NL

Skutočné
množstvo
(t) *

Rozsah ohrozenia
(r-m, plocha-ha)

1.
2.
3.
G. Spaľovne odpadu a skládky v katastri obce
P.č.

Katastrálne územie
a názov skládky

Prevádzkovateľ

Druh odpadu
povolený na skládkovanie

1.
2.
3.

H. VÝROBNÉ PODNIKY (len nad cca 50 zamestnancov !!!) v katastri obce
P.
čís.

Názov podniku,
Dislokácia (adresa)

Prevádzkovateľ

Druh výroby

Počet
zamestnancov

Telefón


1.
2.
3.

CH. Zdravotnícke zariadenia v katastri obce
Názov zariadenia,

P.
čís.

Prevádzkovateľ
- lekár

(Zdravotné stredisko, resp. lekár v obci):
dislokácia (adresy, kde sa ordinuje)

Kapacita
(počet
lôžok)

Telefón 
Mobil

1.
2.
3.
Poznámka: počet lôžok sa uvádza len tam, kde je zabezpečená celodenná lekárska starostlivosť, (napr. v nemocnice).

I. Veterinárne zariadenia v katastri obce
P.č.

Názov zariadenia,
Dislokácia (adresa)-veterinárnej
ambulancie:

Prevádzkovateľ
- súkromný veterinárny lekár

Poznámka
- Bydlisko veterinárneho lekára,
- Telefón , mobil

1.
2.
3.
7

J. Zariadenia sociálnych služieb v katastri obce
P.č.

Názov zariadenia,
dislokácia

Kapacita
/počet lôžok/

Prevádzkovateľ

Telefón 
Mobil

1.
2.
3.
(napr. domovy sociálnych služieb, domovy dôchodcov, zariadenia opatrovateľskej služby, liečebné sanatóriá...)

Názov chovnej stanice,
dislokácia

Prevádzkovateľ

Počet
zvierat

Por.
číslo

Druh
zvierat

K. Chovné stanice
Počet

Poznámka

zamestnancov

(číslo ch. stanice)

1.
2.

L. Vodné stavby
Názov vodnej stavby
a katastrálne územie

Por.
číslo

Kategória

Ohrozené obyvateľstvo

Poznámka
(kontakt na
majitela)

Ohrozené
územie (ha)

1.
2.

M. Kontakty na zabezpečenie Informačného systému CO (hlásna a informačná služba)*
p.
č.

Názov
obce

Funkcia

Meno
a priezvisko

Telefonický kontakt
V pracovnej
dobe

Mimo
pracovnej doby

Mobil

e-mail

starosta obce

1.

„XYZ“

(ako predseda KŠ obce)

zástupca starostu
(alebo zástupca
predsedu KŠ obce)

zamestnanec
na úseku CO v obci

*(V zmysle §3 ods. 12 zákona 42/1994 o civilnej ochrane obyvateľstva)
Číslo na KS IZS Bratislava z ktorého sa posielajú výstrahy: +4212 5976 5100 , spätne sa naň však nedovoláte.
V prípade potreby treba volať na operačné číslo vedúceho zmeny: +42124859 3820.

Prílohy:
Tabuľková časť k jednotkám civilnej ochrany – (5 strán, 16 tabuliek)

V obci ........................ dňa ..........................

Spracoval: ...................................................

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

pečiatka obce a podpis starostu
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