Požární a poplachová směrnice
Bytového družstva Zázvorkova 1995 – 1999
Požární a poplachová směrnice sleduje provedení rychlého a účinného zákroku
v případě vzniku požáru a vymezuje povinnosti členů Bytového družstva Zázvorkova 1995 –
1999 (dále jen bytové družstvo), nájemců bytových jednotek i nebytových prostor a všech
dalších osob, zdržujících se v pěti bytových domech ve vlastnictví bytového družstva, kteří
jsou v případě vzniku požáru povinni se řídit těmito pokyny :
Čl. 1
Povinnost hlásit požár
Každá osoba, která zpozoruje požár, je dle zákona č. 133/1985 Sb. o požární ochraně
povinna bezodkladně požár oznámit nebo zabezpečit jeho ohlášení na níže uvedená telefonní
čísla. Přitom musí uvést, kdo volá, kde a co konkrétně hoří. Pokud je to možné, požár uhasí
nebo provede nutná opatření k zamezení jeho šíření.
Čl. 2
Povinnost poskytnout první pomoc
Každý je povinen v souvislosti se zdoláváním požáru provést nutná opatření pro
záchranu ohrožených osob, tzn. evakuovat osoby ze zasažených prostor a okolí, odstranit
hořlavý materiál, hořlavé a nebezpečné látky, zabezpečit průchodnost přístupových a
únikových cest (chodeb, schodišť a společných prostor).
Čl. 3
Způsob vyhlašování požárního poplachu
Požární poplach se v bytových domech bytového družstva vyhlašuje voláním „Hoří!!“.
Čl. 4
Povinnosti při vyhlašování požárního poplachu
Všechny osoby jsou povinny v době požáru uposlechnout příkazů příslušníků
zasahujících jednotek Hasičského záchranného sboru a řídit se pokyny velitele zásahu.
V případě, že by rozsah požáru ohrozil životy osob provádějících hasební zásah a eventuálně
jiné záchranné práce, musí tyto osoby okamžitě opustit budovu. Největší pozornost musí být
věnována záchraně a ochraně lidských životů.
Čl. 5
Přístup do objektu po vyhlášení požárního poplachu
Není-li velitelem zásahu Hasičského záchranného sboru rozhodnuto jinak, je přístup
do objektu v době záchranných prací dovolen pouze příslušníkům zasahujících jednotek
Hasičského záchranného sboru a jimi povolaných dalších osob.
Je nepřípustné jakkoli zasahovat do výkonu práce nasazených zasahujících jednotek
Hasičského záchranného sboru.
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Čl. 6
Únikové cesty, Evakuační plán
V případě vyhlášení požáru jsou všichni povinni urychleně opustit bytové, nebytové i
společné prostory. Hlavní únikové cesty jsou označeny zelenou tabulkou a nacházejí se
v suterénu domů. Takto označené hlavní únikové cesty jsou směrovány do vnitrobloku.
Vedlejší únikové cesty se nacházejí ve 4. a 8. patře pro únik mezi domy 1995,1996 a 1997.
Další vedlejší únikové cesty se nacházejí se ve 4. a 8. patře pro únik mezi domy 1998 a 1999.
Shromaždiště všech evakuovaných osob je dětské sportovní hřiště ve vnitrobloku ulice
Zázvorkova, Praha 5.
Čl. 7
Důležitá telefonní čísla
Hasičský záchranný sbor :

150

Integrovaný záchranný systém :

112

Lékařská služba první pomoci :

155

Policie ČR :

158

Městská policie :
156
_______________________________________________________

Havárie voda, topení, elektro :

241 41 41 41 (non stop)
605 42 42 42 (non stop)

Vyprošťování z výtahů :

844 115 115 (non stop)

Provozovna Ikon s.r.o. :

235 517 390 (záznamník)

Telefon bytového družstva :

722 538 318

Čl. 7
Závěrečné pokyny
V pracovní době oznamujte havárie elektroinstalace, výtahů, rozvodu vody, topení
apod. na telefonní číslo bytového družstva.
V ostatních případech (kdy oprava snese odklad) zašlete email na
bd17zazvorkova@seznam.cz nebo pošlete SMS na tel. č. 722 538 318 nebo navštivte osobně
kancelář bytového družstva a to v pondělí (mimo svátky) od 20.00 do 20.30 hodin.

V Praze 13 dne 1.12. 2012

Za představenstvo bytového družstva:

Ing. Radek TOLAR, Ph.D. v. r.
předseda představenstva
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