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karta co OBCE


obeC/mestO  .................................................				Rok  .....................			 

1.
Kraj: Trenčiansky
Okres: Ilava
2.
OcÚ/MsÚ 

PSČ: 
E-mail:

FAX:


Adresa: 
IČO: 
Tel.:

3.
Funkcia
Meno a priezvisko, titul
Bydlisko
Telef. kontakt v pracovnej dobe
Telef. kontakt v mimopracovnej dobe

primátor - starosta





zástupca primátora mesta – starostu obce





pracovník CO v obci/meste





Krízový štáb
predseda KŠ






podpredseda KŠ






člen KŠ






člen KŠ






člen KŠ 






tajomník




4.
Jednotky CO
Druh jednotky Druhy jednotiek CO vypísať podľa skutočného stavu vytvorených jednotiek na základe konkrétneho rozhodnutia obce alebo rozhodnutia OÚ na ich vytvorenie, podľa potreby na realizáciu záchranných prác vyplývajúcich zo záverov Analýzy možného vzniku mimoriadnych udalostí na území obce, resp. okresu. Jednotky vytvárať podľa vyhlášky MV SR č. 523/2006 Z.z. o podrobnostiach na zabezpečenie záchranných prác a organizovania jednotiek civilnej ochrany. Ak obec  vytvára krízový štáb, tak môže plniť a zabezpečovať úlohy štábu CO v plnom rozsahu. 
Počet 
jednotiek
Počet zaradených osôb
Meno, priezvisko a adresa bydliska veliteľa jednotky
Telef. kontakt v pracovnej dobe
Telef. kontakt v  mimopracovnej dobe
Určená pre potrebu:
územia /obce
(vypísať)


štáb CO obce 








jednotka poriadko-vého zabezpečenia








jednotka zdravotníc-kej pomoci








na obsluhu evakuač-ného strediska








na obsluhu evakuač-ného zberného miesta








na obsluhu miesta ubytovania evaku-ovaných








na obsluhu regulač-ného stanovišťa








na obsluhu skladu CO obce – výdajného miesta








dekontaminačná jednotka








jednotka na hygienickú očistu

























CELKOM:














5.
údaje o obci

rozloha katastrálneho územia obce celkom v km2

Výmera poľnoh. pôdy v km2

z toho orná pôda v km2

vodné plochy v km2



Lesná pôda v km2

z toho zalesnená v km2



Prehľad o počte obyvateľstva  - mimoriadne regulačné opatrenia

Celkový počet obyvateľov obce:


z toho

deti a maloletí:
dospelí   :
Potrebný počet nákupných preukazov : 


do 6 mesiacov
do 12 mesiacov

do 18 rokov

nad 18 rokov










6.
Poloha obce vzhľadom k zdrojom ohrozenia

vzdialenosť od vodnej stavby (km):

vzdialenosť od iného zdroja ohrozenia (km):


vzdialenosť od iného zdroja ohrozenia (km):


MOŽNÉ ZDROJE OHROZENIA

ohrozenie nebezpečnou látkou
zóna izolácie (áno – nie)

zóna ohrozenia (áno – nie)


všeobecné ohrozenie (áno – nie)

prielomové vlny (áno – nie)

povodne (áno – nie)


snehové kalamity (áno – nie)

zemetrasenia (áno – nie)

epidémie (áno - nie)


požiare prírodného pôvodu (áno – nie)

zrútenie skál (áno – nie)

epizootie (áno – nie)


prívalové povodne (áno – nie)

zosuv pôdy (áno – nie)

víchrice (áno – nie)


7.
prostriedky Vyrozumenia a varovania

siréna
miestny rozhlas
iné prostriedky

typ: 

počet
ovládanie:

typ:









8.
ochrana obyvateľstva

Evakuácia

vlastná
príjem 

počet
do obce
počet
z inej obce
počet
ubytovanie v





























Ukrytie

ukrýva sa
počet osôb
druhy ochranných stavieb




odolný úkryt (OÚ)
plynotesný úkryt (PÚ)
jednoduchý úkryt budovaný svojpomocou (JÚBS)
Poznámka
(% zabezpečenia ukrytia)



počet
kapacita
počet
kapacita
počet
kapacita


obyvateľstvo









zamestnanci









CELKOM
********








Prostriedky individuálnej ochrany (PIO) – potreba zabezpečenia (počet osôb v jednotlivých vekových kategóriách)

deti do 18 mesiacov
deti od 18 mesiacov
do 3 rokov
deti od 3 do 6 rokov
deti od 6 do 15 rokov
od 15 rokov a dospelí







9.
prehľad  ZRIADENÝCH výdajní odberných oprávnení na realizáciu mimoriadnych regulačných opatrení

sídlo – adresa
vedúci výdajne – meno, priezvisko
spojenie 



mobil
pevná linka
















10.
prehľad techniky POUŽITEĽNEJ NA ZÁCHRANNÉ PRÁCE

druh techniky
počet
vlastník - adresa
druh techniky
počet
vlastník - adresa

bager


nákladný automobil do 5 t



buldozér


nákladný automobil nad 5 t



cisterna CAS


nakladač HON



kompresor


radlica ťažká



traktor


radlica ľahká



ťahač


pož. striekačka – čerpadlo



autobáger UDS


autobus



elektrocentrála


nákladný automobil skriňový










































































11.
Údaje o výrobných podnikoch, podnikateľských subjektoch a iných objektoch v OBCI/MESTE

por. číslo
názov podniku – podnikateľského subjektu (vrátane predajní, veľkoskladov potravín, mäsa a iné)
počet zam.


adresa
zameranie činnosti


1.




2.




3.




4.




5.




6.




7.




8.




9.




10.




11.




12.




13.




14.




15.




16.




17.




18.




školy – školské zariadenia – materské, základné, stredné, gymnáziá

názov školy – školského zariadenia, adresa
počet 
Školská jedáleň
áno/nie
Vývarovňa
Telocvičňa


žiakov
učiteľov

áno/nie
áno/nie


















































ubytovacie zariadenia - hotely, názov - adresa
kapacita
reštauračné zariadenia – vývarovňa, adresa
kap./24 hod.



















































zariadenia sociálnej starostlivosti, názov – adresa
kapacita
zdravotnícke zariadenia, názov – adresa
kapacita





















údaje o infraštruktúre a iných zariadeniach 

vodovod (áno – nie)

ropovod (áno – nie)

veterinárna amb. (áno – nie)


kanalizácia (áno – nie)

spaľovňa (áno – nie)

Skládka  odpadu (áno - nie)


čistička odpadových vôd (áno – nie)

pošta (áno – nie)

Poľnohosp. družstvo alebo iný chov (áno – nie)


plynovod (áno – nie)

železničná stanica (áno – nie)

Druh zvierat počet


čerpacie stanice PHM – názov, adresa
kapacita (m3)
Aktualizoval, dňa:



benzín
nafta
plyn



























Poznámka: 
Aktualizované údaje v karte CO zašlite na OÚ Ilava - odbor KR každoročne so stavom k 31.12. predchádzajúceho roka na adresu kvetoslava.casarova@il.vs.sk
Formulár neprepisujte a zasielate vo formáte WORD alebo RTF. V prípade nedostatku miesta pre potreby údajov vložte ďalší riadok v konkrétnej časti  karty. 

