Stavební bytové družstvo
České Budějovice
se sídlem ul. Krčínova 1107/30, České Budějovice, 37011
zapsáno v obchodním rejstříku u Krajského soudu České Budějovice odd. Dr. XXXXIII, vl. 84
IČO: 000037745, DIČ: CZ00037745

INTERNÍ SMĚRNICE č. 41/2018

Zabezpečení požární bezpečnosti společných prostorů
v bytových domech
Společné prostory, tj. všechna místa, která nejsou přidělena k výhradnímu užívání jednoho nájemníka
(uživatele), jsou užívána společně a to k účelu pro který byly zkolaudovány.
Z hlediska požární bezpečnosti musí být zajištěn trvalý přístup k hlavním uzávěrům médií (hlavní
uzávěr vody, plynu, páry, hlavní vypínač el. proudu) dále k požárním hydrantům a hasicím přístrojům.
Únikové cesty a východy musí zůstat trvale volné, bez překážek. Dveře, kterými prochází úniková
cesta musí být musí být průchodné bez dalších opatření a zvláštní pomoci. Mechanismus ovládání dveří
musí být zvolen tak, aby mohly být snadno a bez zbytečného prodlení otevřeny jakoukoli osobou, která
by je chtěla použít v případě nebezpečí v souladu s nařízením vlády č.101/2005 Sb. 2.3. „Únikové cesty
a východy“.
Na únikových cestách a ve společných prostorách není možno ukládat žádný materiál ani nehořlavý.
Únikové cesty musí zůstat trvale volné, bez překážek a vést co nejkratší cestou k východu. Komunikační
prostory (chodby, schodiště, půdy, sklepy) trvale volně průchodné, aby nebyla omezena nebo ohrožena
evakuace osob nebo záchranné práce v souladu s ustanovením §5 odst. 1. písm. b) zákona č. 133/1985
Sb., ve znění pozdějších předpisů s přihlédnutím k § 11 odst. 3 písm. b) vyhlášky o požární prevenci č.
246/2001 Sb.
Úniková cesta slouží též jako zásahová cesta pro jednotky požární ochrany.
Hořlavé a nebezpečné látky lze ukládat pouze v prostorách k tomuto účelu určených a stavebně
provedených. Hořlavé kapaliny nelze ukládat ve společných prostorách a ve sklepních prostorách
bytových domů.
Nádoby s hořlavými nebo hoření podporujícími plyny nelze ukládat pod úrovní terénu, ve světlících,
garážích, kotelnách, v místnostech na spaní a společných prostorách bytových domů.
Garážování motorových vozidel ve společných prostorách není povoleno.
Používání tepelných, elektrických, plynových či jiných spotřebičů musí být prováděno v souladu
s návodem od výrobce (podmínky pro provoz, kontrolu, obsluhu a údržbu).
V případě požáru nebo jiné mimořádné události je povinností postupovat dle požární
poplachové směrnice.
Musí být zachována úroveň požární ochrany při užívání domu vyplývající z technických podmínek
požární ochrany staveb, podle kterých byla stavba navržena, provedena a bylo zahájeno její užívání.

Zpracoval/a:

Karel Chuchel v.r.

schválil:

Václav Laur v.r.

Tato směrnice č. 41/2018 předána k projednání na zasedání představenstva dne 24.4.2018 a schválena
usn. č. 123/2018.

Nabývá účinnosti ode dne 25.4.2018.

