BD Trávníčkova 1767 - 1771, bytové družstvo
Trávníčkova 1769 / 15
155 00 Praha 5 - Stodůlky

POŽÁRNÍ ŘÁD
Tento požární řád je zpracován podle platného zákona o požární ochraně a související
vyhlášky požární ochrany. Osoby vstupující do tohoto objektu jsou povinny se tímto řádem
řídit.
1. Všeobecné požadavky
všechny společné chodby objektu je nutné považovat za únikové cesty, které nesmí
zastavovat žádným materiálem a zužovat jejich průchodná šířka.
-

zřizování prozatímních elektrických zařízení je v objektu zakázáno.

-

všechna osvětlovací tělesa musí být opatřena ochrannými kryty dle druhu tělesa.

-

trvale musí být zajištěn volný přístup k hasicím přístrojům, požárním hydrantům a
suchovodům, které musí být umístěny tak, aby byly chráněny před poškozením a
zneužitím.

-

uzávěry médií a rozvaděče elektrického proudu musí být označeny a trvale k nim
musí být zabezpečen volný přístup.

-

stejně musí být označeny i přístupové cesty k uzávěrům médií a únikové cesty.

-

do vzdálenosti 80 cm od uzávěrů médií a rozvodných skříní se nesmí ukládat žádné
materiály.

-

ve sklepních prostorách je zakázáno skladovat jakékoliv tlakové lahve (propan –
butan apod.) a hořlavé kapaliny.

2. Umístění hasicícho přístrojů
Hasicí přístroje jsou umístěny : Přízemí, schodiště – 1 ks, přízemí, sklepy vpravo
(průchod do vchodu 1770/17) – 1 ks, 1.p., chodba – 1 ks, 5.p, sklepy (průchod do vchodu
1770/17) – 1 ks, 9.p, sklepy (průchod do vchodu 1770/17) – 1 ks a 12.p., chodba, u
strojovny výtahu – 1 ks.
3. Umístění nástěnných hydrantů
Nástěnné hydranty jsou umístěny : Přízemí – 12.patro, chodba – na každém
podlaží – 1 ks (celkem 13 ks).
4. Závěrečná ustanovení
Všichni nájemníci jsou povinni si počínat tak, aby svým chováním nezavdali příčinu
ke vzniku požáru.
V případě vzniku požáru jsou povinni přivolat pomoc dle poplachových směrnic a
poskytnout osobní a věcnou pomoc jednotce zasahujících hasičů.
V Praze dne: 14. listopadu 2019
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