Všeobecne záväzné nariadenie obce Kopčany
č. 3/2003
Povodňový plán obce Kopčany
Obec: Kopčany
Predseda povodňovej komisie: Ing. Dubecký Dušan, starosta obce
Členovia povodňovej komisie:
Dušan Ružička
Anna Kováriková, Ing.
Jozef Bitala
Anton Bobrík, Ing.
Jana Borutová Mgr.
Dušan Chanečka
Ján Kotvan
Radovan Malík
Ladislav Palkovič
Pavol Pavlačka Ing.

zástupca starostu
prednostka OcÚ
poslanec OZ
poslanec OZ
Poslanec OZ
poslanec OZ
poslanec OZ
poslanec OZ
poslanec OZ
poslanec OZ

Bratislavská 5
Damborského 857
Štefánikovo nám.638
Sasinkova 345
Masarykova 491
Damborského 848
Marxova 825
Bratislavská 68
Bratislavská 28
Marxova 832

Adresa starostu:
Ing. Dubecký Dušan
Moravská 916
908 48 Kopčany, okr. Skalica
Spôsob vyrozumenia:
tel. v zamestnaní: 660 40 10 starosta obce
tel. pracovisko: 6681 125 administratívne pracovníčky
6681 128 administratívne pracovníčky
6681 183 administratívne pracovníčky
Stanovisko povodňovej komisie:
Obecný úrad Kopčany
Stručná povodňová charakteristika vodných tokov:

Rieka Morava
dĺžka v k. ú. Kopčany
hrádza - dole
- hore
medzihrádza - šírka
koryto
- šírka
hladina normálna

8 km
17 m
5m
25 m
50 m
180 cm

6681 373
6681 587
6681 393
6681 421
6681 146
6681 466
6681 121

6681 128

MK od GASTROTOP po rieku Moravu
zákruty

800 m
2 pravotočivé
2 ľavotočivé
nevyhovujúci

technický stav súčasný
najvyššia hladina
pri povodni r. 1997

4,90 m

Stupne ohrozenia:
I. stupeň
vonkajší vodočet
výška hladiny vonkajšieho vodočetu
vnútorný vodočet nedá sa určiť
II. stupeň - vyrozumenie pohotovosti
vonkajší vodočet výška hladiny
vonkajší vodočet
vnútorný vodočet

160,53 nad morom
2,454

161,53 nad morom
3,454
190 výška hladiny

III. stupeň - stav ohrozenia
162,13 nad morom
4,14
159,90

vonkajší vodočet
vnútorný vodočet

Potok Rešica:
patrí Povodiu Dunaja. Preteká časťou ul. Bratislavskej a Sasinkovej. Nebezpečenstvo vyliatia je pri
prudkých a dlhotrvajúcich dažďoch, topení snehu.

Potok Struha:
Preteká mimo obec. Nebezpečenstvo vyliatia je prudkými prívalmi vody z búrok, prípadne
odľahčovaním rieky Moravy.
Zoznam ohrozovaných objektov a závodov, pri ktorých sa predpokladá evakuácia za určitých
podmienok (vystúpenie hladiny z vodných tokov, stúpnutie vnútorných vôd, prívalové vody po
búrkach, prietrž mračien, pretrhnutie hrádzí a pod.)
Objekt:
ul. Moravská
ul. Marxová
ul. Sasinkova
ul. Masarykova
ul. Bratislavská

Prevádzka:
rodinné domy
rodinné domy
rodinné domy
rodinné domy
rodinné domy

Gastrotop
Sars plus, s.r.o.
Agrodružstvo
Kostolík sv. Margity

sklady

Príloha: zoznam domov

Miesto evakuácie:
Holíč
Holíč
Holíč
Holíč
Holíč
Cunín

poľnoh. prev.
kostolík

-

Určenie postupnosti evakuácie zariadení a materiálu zo závodov a organizácií, v
poľnohospodárskych podnikoch evakuácia hospodárskych zvierat, organizácia predčasného zberu
úrody a pod. miesta evakuácie.
Objekt:
Gastrotop, s. r. o.

Prevádzka:
- sklady
mraz. výrobkov
zariadenie
a inventár

SARS PLUS.

sklad chemikálií
sklad olejov

Miesto evakuácie:
Mraziarne Sládkovičov
Žrebčín Kopčany
Cunín
Cunín

Agrodružstvo podklady do povodňového plánu nepredložilo.
Prílohy: vyjadrenia organizácií
Gastrotop, s. r. o.
SARS PLUS prevádzka Štít
Nestor Print, s. r. o.
Zoznam obyvateľov a ich osobného majetku, bývajúcich v zátopovom území, ktorých treba v
prípade povodne evakuovať.
Ich osobný majetok nám nie je známy.
Spôsob zabezpečenia potravinami, pitnou vodou, hygienické a veterinárne opatrenia:
obchodné jednotky
ŠJ - ZŠ
ŠJ - MŠ

- potraviny, hygienické potreby
- stravovanie pre záchranárov

Okresný úrad Skalica

- cisterna s pitnou vodou

ZsVaK Holíč

- pitnou vodou z miestneho vodovodu

Okresný úrad Skalica - hygienické a veterinárne opatrenia
Zoznam lokalít, v ktorých sú uskladnené jedy a škodliviny, ktoré sa nachádzajú v ohrozených
oblastiach:
Gastrotop, s. r. o.

jedy a škodliviny firma nemá

SARS PLUS

čerpacia stanica PHM
sklad olejov
sklad chemikálií - Žrebčín

Nestor Print, s. r. o.

neskladuje jedy a škodliviny v lokalite ohrozenej povodňami

Zoznam dopravných prostriedkov a mechanizmov určených na záchranné práce
Názov:
telefón
Gastrotop
681 180
681 281

Počet:
6 ks
mraz. AVIA

Organizácia:

Zodpovedný pracovník:

Gastrotop
s. r. o.

Ing. Oto Hodáň

0 - mechanizmy
na záchrané práce
SARS PLUS
681 181
681 236
UNO 53
Š 180
Z 12145 SE 5239
Z 12145 SE 7906
Z 7745 SE 7807
OcÚ
SI 525 AD
681 225
SKAND Skalica
a iné organizácie
autobus

Ing. Ján Šmehyl
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks FAVORIT

8 ks

záchranné člny
záchranná technika
Nestor Print, s. r. o.

Miroslav Pavúček - vodič
Ivan Hruboš
Milan Juriga
Jozef Caletka
Ján Galba
Ing. Dubecký Dušan
SKAND
a iné
organizácie
OÚ ZbPO
Ženijný vojenský pluk Malacky
nevlastní dopr. prostriedky
a mechanizmy určené na záchranné práce

Prehľad protipovodňového materiálu jednotky DVPZ: 5 členov
Obecný úrad
660 40 10
681 125
681 128
AVIA S
striekačky

1ks
4 ks

OcÚ
OcÚ

lopata
krompáč
gumáky
vesty
Prehľad dezinfekčných prostriedkov a prehľad ich uloženia:

Ing. Dubecký Dušan
Ing. Dubecký Dušan

prípravok SAVO
chlórové vápno

OcÚ Kopčany
sklad OcÚ
Kollárova ul.
Gastrotop, s. r. o.
sklad firmy

chloranin B
Jodonal B
Perstelir
Orthosan BF
-

Sars plus, s. r. o.
Nestor Print, s. r. o.

Prehľad počtov pracovných síl na záchranné práce
OcÚ, poslanci
H a ZZ Kopčany
Gastrotop, s. r. o.
Sars plus, s. r. o.
Nestor Print, s. r. o.

5
5
28
5 obsluha strojov
2 pomocníci
-

Ženijný vojenský pluk
Malacky

podľa potreby

ZbPO

podľa potreby

Preventívne opatrenia:
1. Požiadať správcu tokov - Povodie Dunaja
aby v dobe ohrozenia bola v predstihu znížená hladina vody, ktorá zachytí prívalové vody z
búrok a dažďov.
Pravidelne čistiť dno potokov od drevín, porastov a nečistôt.
2. Vyzvať občanov na odstránenie popolníc a iného materiálu zo zátopového územia.
3. Priebežne sledovať výšku hladiny vôd a byť v kontakte s OÚ Skalica a Povodím Dunaja.
4. Upovedomiť Miestne povodňovú komisiu o zvyšovaní hladiny a jej pozvoľné zakcieschopnenie.
5. Informovať občanov o prípadnom nebezpečí so zvyšovaním hladiny rieky Moravy a o prípadnej
evakuácii.
V Kopčanoch, dňa 15.12.2003
Ing. Dubecký Dušan
starosta obce

Prílohy: - podklady organizácií
- zoznam domov
- zoznam obchodných jednotiek k zabezpečeniu obyvateľstva potravinami
- súhlas OÚ odbor školstva a kultúry v Skalici s poskytnutím priestorov ŠJ - ZŠ, ŠJ - MŠ
- úlohy starostu obce pri ochrane pred povodňami
- grafická príloha

