
 
 

 Příloha č. 1  
 „k bodu 4, Organizace zabezpečení požární ochrany“  

(vydané a schválené statutárním zástupcem města  - starostou Ing. Petrem Krillem z  1.4.2002).  
 
 
 

Nařízení města k doplnění povinností na úseku požární ochrany : 
Základních povinností fyzických osob  

dle §17, zák. 133/1985 Sb. ve znění pozdějších předpisů 
Povinností podnikajících právnických a fyzických osob 

dle §2, zák. 133/1985 Sb. ve znění pozdějších předpisů 
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ÚČEL PŘÍLOHY  
Toto nařízení slouží k doplnění povinností na úseku požární ochrany : 
- jednotlivých občanů (užívajících byty v objektech města),  
- podnikajících fyzických a právnických osob (v pronajatých prostorách v objektech města),  
Vzhledem k periodicky se opakujícím závadám, které byly zjištěné při pravidelných preventivních 
kontrolách v objektech města, vydává město následující příkazy :  
 
1. Provozuschopnost přenosných hasicích přístrojů (PHP) 

• Hasicí přístroje musí být vybavené kontrolním štítkem a plombou. 
• Přístroje musí být umístěné na viditelném místě, max. 1,5 m nad podlahou (rukojeť)  
• Přístroje určené k umístění na zemi musí být zajištěné proti pádu.  
• Přístroje musí být označené (ČSN ISO 3864). 
• Je zakázáno zastavovat  přístroje jakýmkoliv nábytkem nebo jiným zařízením. 
• Je zakázáno se zařízením bezdůvodně manipulovat. 
 
2. Provozuschopnost vnitřních hydrantových systémů  (hydranty) 

• Hydrantové skříně musí být vybavené kontrolním štítkem a plombou. 
• Skříně musí být přístupné, maximálně 1,1–1,3 m nad podlahou (střed skříně) a musí být označené dle  (ČSN 

ISO 3864).   
• Je zakázáno zastavovat  skříně jakýmkoliv nábytkem nebo jiným zařízením. 
• Je zakázáno se zařízením bezdůvodně manipulovat. 
 
3. Označení rozvodných zařízení el. energie, hlavních vypínačů el. proudu, uzávěrů vody, 

plynu, topení  
• Veškeré skříně a uzávěry musí být označené štítkem s popisem.  
• Skříně el. zařízení a veškeré hlavní uzávěry musí být trvale přístupné, nesmějí být v uzamčených 

místnostech, kde je znemožněn přístup. 
• Uzamčené místnosti s uzávěry musí být zpřístupněné (např. klíčem pod rozbitným sklem). 
• Přístupy k hlavním uzávěrům musí být označené z hlavní vnitřní komunikace. 
• Je zakázáno zastavovat  skříně a uzávěry jakýmkoliv nábytkem nebo jiným zařízením. 
• Je zakázáno se zařízením bezdůvodně manipulovat. 
 
4. Označení nouzových východů, únikových cest 

• Východové dveře na volné prostranství sloužící k úniku osob musí být označené štítkem s popisem.  
• Dělící, východové a jakékoliv další dveře na únikových cestách nesmějí být ze strany úniku trvale uzamčené 

(vyhovují cylindrické vložky s ručním odemykáním – bez použití klíče z vnitřní strany dveří, nebo klíč pod 
rozbitným sklem). 

• U složitých objektů kde není směr úniku z prostor jednotlivých podlaží (sklepů) přímo viditelný musí být  
instalovány fotoluminiscenční značky směrů úniků navádějících evakuované osoby k únikovým východům. 

• U objektů vybavených nouzovým osvětlením musí být toto zařízení v případě výpadku proudu plně funkční. 
• U objektů vybavených evakuačními výtahy musí být výtahy funkční i v případě vypnutí proudu v objektu. 
 
5. Trvale volné průchodné komunikační prostory (nechráněné i chráněné únikové cesty) 

• Veškeré chodby, schodiště, pavlače, předsíně…, které slouží k evakuaci osob z prostor objektu se považují 
za únikové cesty. Tyto cesty musí být trvale volné a je zakázáno snižovat jejich šířku jakýmkoliv nábytkem 
či jiným zařízením.   

• V chráněných únikových cestách nesmí být umístěno žádné hořlavé zařízení (nábytek, sedačky, židle 
skříně…) mimo oken, dveří, podlah a madel. Rovněž tyto cesty musí být trvale volné a je zakázáno 
snižovat jejich šířku jakýmkoliv nábytkem či jiným zařízením. 

 
6. Způsob vyhlášení poplachu 

• Veškeré objekty jsou vybavené požárními poplachovými směrnicemi s jasnými instrukcemi pro vyhlášení 
poplachu v případě požáru. 

• Je zakázáno směrnice ničit či jinak s nimi manipulovat.  
 
Porušením uvedených příkazů i ostatních nařízení dle zákona o PO se osoby vystavují právnímu postihu dle §77 
a §78  zákona o PO.  
 
 
V Šumperku 11/2004 


