
Dážď 2. a 3.stupňa

Zdroj pitnej vody

NL- nebezpečné látky

- Výskyt intenzívneho dažďa 2. stupňa spojený s úhrnom zrážok (D2, >50mm za 12h), resp. výskyt intenzívneho dažďa 3. stupňa spojený s úhrnom zrážok (D3, 

>70mm za 12h) vo vymedzenom území obce Podbranč, v časti: Príjazdové komunikácie a intravilán obce, o veľkosti ohrozeného územia: Zastavané územie

- Požiar zalesnených častí  spojený s kontamináciou ovzdušia splodinami horenia vo vymedzenom území : Hranica intravilánu a extravilánu obce Podbranč o 

veľkosti ohrozeného územia: zalesnené časti pozdĺž obce

- Únik NL (propán bután;0;0;0) pri jej preprave cestným motorovým vozidlom po trase cestnou komunikáciou číslo:Cesta 3.triedy č.III/50015 Podzámok, cesta 

III. triedy č.III/50016 Podbranč v dĺžke trasy cca 7,0 km vo vymedzenom území obce Podbranč, v časti: Zastavané územie obce za hranicou ochranného pásma 

cesty, o veľkosti ohrozeného územia: cca 0,01 km²

- Znečistenie vodného zdroja chemickou, biologickou a rádioaktívnou látkou a materiálom vo vymedzenom území obce Podbranč v časti: Zastavané územie 

obce

- Povodeň a záplava ako následok rozlivu vodného toku: Myjava; číslo povodia: 4-13-03-883 po jeho rozvodnení v dĺžke trasy vo vymedzenom území obce 

Podbranč, v časti: okolie brehovej čiary v povodí toku v dĺžke 5 km (začiatok: 53,50 km toku; koniec: 58,50 km toku), o veľkosti ohrozeného územia: cca 0,5 km²

- Povodeň a záplava ako následok rozlivu vodného toku: Podbrančský potok; Kaštielský potok; číslo povodia: 0 po jeho rozvodnení v dĺžke trasy vo 

vymedzenom území obce Podbranč, v časti: okolie brehovej čiary v povodí toku , o veľkosti ohrozeného územia: cca 0,01 km²

- Snehová kalamita ako následok silného sneženia pri ktorom spadne S2, > 20 cm nového snehu za 12h, resp. mimoriadne silné sneženie pri ktorom spadne 

S3, > 30 cm nového snehu za 12h vo vymedzenom území obce Podbranč, v časti: Príjazdové komunikácie a intravilán obce, o veľkosti ohrozeného územia: 

Zastavané územie

- Následky víchrice z dôvodu výskytu silného vetra, ktorý dosiahne krátkodobo (v nárazoch) rýchlosť (V2, priemer > 20 m/s alebo nárazy > 25 m/s), resp.z 

dôvodu výskytu mimoriadne silného vetra, ktorý dosiahne krátkodobo (v nárazoch) rýchlosť (V3, priemer > 25 m/s alebo nárazy > 35 m/s) vo vymedzenom 

území obce Podbranč, v časti: Príjazdové komunikácie a intravilán obce, o veľkosti ohrozeného územia: Zastavané územie

- Silná búrka 2. stupňa spojená s prívalovými zrážkami s úhrnom (BD2, >30mm za 1h) a nárazom vetra s rýchlosťou (BV2, >25m/s), resp. silná búrka 3. stupňa 

spojená s prívalovými zrážkami s úhrnom (BD3, >40mm za 1h) a nárazom vetra s rýchlosťou (BV3, >35m/s) vo vymedzenom území obce Podbranč, v časti: 

Príjazdové komunikácie a intravilán obce, o veľkosti ohrozeného územia: Zastavané územie

Dážď

Znečistenie vodného zdroja chemickou, biologickou a rádioaktívnou látkou a materiálom

Zdroj Popis / Umiestnenie

Myjava

Podbrančský potok; Kaštielský potok

Obec Podbranč, č.p.219, 906 05 Podbranč

INFORMÁCIE PRE VEREJNOSŤ

Informácie pre verejnosť podľa § 15a zákona NR SR č. 42/1994 o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov, v 

súlade s pôsobnosťou obce Podbranč.

Informácie o zdrojoch ohrozenia

Povodeň a záplava / vodný tok 1

Povodeň a záplava / vodný tok 2

Požiar zalesnených častí

Chov zvierat

Preprava NL cestnou dopravou

Snehová kalamita

Následky víchrice

Búrka

Požiar zalesnených častí

Podbranč - Roľnícke družstvo; SHR - Ivan Hudec; Drobnochovatelia

Cesta 3.triedy č.III/50015 Podzámok, cesta III. triedy č.III/50016 Podbranč

Sneženie 2. a 3.stupňa

Vietor 2. a 3. stupňa

Búrka 2. a 3.stupňa

- 

Informácie o možnom rozsahu mimoriadnej udalosti a následkov na postihnutom území a životnom prostredí



Ohrozenie veľkými lesnými požiarmi v smere predpokladaných neohrozených častí obce pešo do neohrozených 

častí obce

Informácie o spôsobe varovania obyvateľstva a o záchranných prácach

Varovný signál VŠEOBECNÉ OHROZENIE a signál KONIEC OHROZENIA sa následne doplnia slovnou informáciou 

prostredníctvom hromadných informačných prostriedkov (obecný rozhlas).

Spôsob varovania obyvateľstva:

Ako? Prostriedok varovania Typ Ovládanie

Siréna 

Siréna 

2. Náhradný spôsob varovania

Prienik zvuku 

vzduchom

Pohyblivý 0 0

1. Varovný signál + slovná 

informácia

Miestny rozhlas

Tesla miestne

Tesla miestne

0 0

0 0

miestneTESLA

Kde, koho varuje
[ časti obce; organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti obce; 

sluchovo posihnutí ....]

Oprávnenou osobou 

hovoreným slovom 

alebo písaným textom 

podľa reálnej situácie

Ako? Oprávnená osoba

pešo do neohrozených 

častí obce

pešo do neohrozených 

častí obce

Určenie evakuačných trás a druh prepravy na území obce Podbranč

Druh ohrozenia Evakuačné trasy Druh prepravy
Ohrozenie povodňami rozlivom vodných tokov po ich rozvodnení

Ohrozenie dažďom alebo búrkou

Ohrozenie priemyselnými haváriami a únikmi NL pri ich cestnej 

preprave - plyny, horľavé kvapaliny, jedovaté a žieravé látky

v smere predpokladaných neohrozených častí obce

v smere predpokladaných neohrozených častí obce

v smere predpokladaných neohrozených častí obce

pešo do neohrozených 

častí obce

Názov signáluPoužitý v prípade Výstražný zvuk  signálu

VŠEOBECNÉ

OHROZENIE

Ohrozenia alebo 

vzniku mimoriadnej 

udalosti ako aj pri 

možnosti

rozšírenia následkov

mimoriadnej udalosti

2 - minútový

kolísavý

tón sirén

OHROZENIE 

VODOU
Ohrozenia ničivými 

účinkami  vody

2 - minútový

stály tón

sirén  bez

opakovania

KONIEC 

OHROZENIA

6 - minútový

stály tón

sirén

Konca ohrozenia 

alebo konca 

pôsobenia následkov 

mimoriadnej udalosti 

Varovné signály a signál koniec ohrozenia



Kultúrny dom 0 0 0 0 0

80

Kultúrny dom 0 0 0 0 0

80

Kultúrny dom 0 0 0 0 0

80

Kultúrny dom 0 0 0 0 0

80

                V uvedenej dokumentácii sa nenachádzajú žiadne dôverné informácie alebo utajované skutočnosti, ktoré by podliehali 

obmedzeniam vyplývajúcim zo zákona č. 215/2004 Z.z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov, prípadne zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších 

predpisov.

Poznámka: v prípade ak nie je možné na uvádzaných miestach uskutočniť príjem evakuantov alebo ich núdzové ubytovanie, určia sa takéto 

miesta operatívne a evakuanti budú o nich informovaní vo vyhlásení na evakuáciu prostredníctvom obecného rozhlasu. Sluchovo postihnutí 

občania prostredníctvom povereného zamestnanca obce.

                Ďalšie informácie súvisiace s Plánom ochrany obyvateľstva je možné získať na Obecnom úrade Podbranč, u starostu 

obce, t.č. +421 346 282 412.

Prehľad miest núdzového ubytovania evakuantov v obci Podbranč

Počet 

evakuantov
Príjem 

evakuantov

20 Kultúrny dom

Miesta núdzového ubytovania v obci podľa druhu ohrozenia

Ohrozenie povodňami rozlivom vodných 

tokov po ich rozvodnení

Druh ohrozenia

Ohrozenie dažďom alebo búrkou

Ohrozenie priemyselnými haváriami a únikmi 

NL pri ich cestnej preprave - plyny, horľavé 

kvapaliny, jedovaté a žieravé látky

Ohrozenie veľkými lesnými požiarmi 50 Kultúrny dom

25 Kultúrny dom

50 Kultúrny dom


