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I. 
Stručný popis vykonávané činnosti, charakteristika požárního nebezpečí: 

• V budově jsou jako hlavní činnost provozovány garáže pro osobní automobily a administrativa.  
II. 

Požárně technické charakteristiky: 
▪ zařizovací předměty (nábytek) – dřevo: hořlavý materiál, výhřevnost 17-21 JM/kg, teplota vznícení 310 – 

400 oC,  teplota samovznícení od 80oC při dlouhodobém vystavení této teplotě 
▪ papír, guma-pneumatiky – pevné hořlavé látky 

 
III. 

Podmínky požární bezpečnosti: 

▪ Garážové stání nelze využívat jako sklad. Nesmí zde být ukládány zejména pohonné hmoty, oleje a 
ostatní hořlavé látky a předměty. Umístění motocyklů, jízdních kol, přívěsů apod. je ve stání možné, pokud 
neomezuje sousedy. Musí být písemně ohlášeno správě garáží, stejně jako každá změna tohoto užívání. Je 
možno zde umístit sadu zimních (letních) pneumatik, případně i na ráfcích, vždy však řádně očistěné a v 
maximálním počtu čtyř (4) kusů. Pneumatiky nelze opírat o vnější plášť garáží, stejně jako nesmí omezit 
další spoluuživatele.  

▪ Motorovým vozidlům poháněných stlačeným nebo zkapalněným plynem je zakázáno vjíždět do 
prostoru garáží.  

▪ V prostoru garáží je zakázána údržba, opravy vozidel včetně nabíjení baterií.  

▪ V celém objektu platí zákaz kouření a používání otevřeného ohně. Je nutné označit veškeré vstupní 
prostory příslušnými příkazy, zákazy a pokyny a udržovat trvale volné a průchodné únikové cesty a východy. 
Na komunikacích není dovoleno cokoliv skladovat nebo odkládat, požární zatížení nesmí být navyšováno 
nábytkem nebo skladováním dalších předmětů. 

▪ Příjezd a výjezd z garáží, nájezdové rampy a trasy komunikací k jednotlivým stáním ve všech podlažích 
objektu musí zůstat trvale volné a průjezdné 
▪ Je nutné udržovat trvale volný přístup k rozvodným zařízením el. energie, plynů a vody, k hasicím 
přístrojům a hydrantům a místa označit příslušnými bezpečnostními značkami. Hasicí přístroje musí být vždy 
zajištěny proti pádu. 
▪ Instalace a opravy, při nichž je nutno použít otevřeného ohně nebo jiného zdroje zapálení se považují za 
práce se zvýšeným nebezpečím požáru a lze je provádět jen za podmínek daných vyhláškou č. 87/2000 Sb. 
(zejména vystavit příkaz k takovéto práci a stanovit zajištění požární ochrany na pracovišti – podmínky jsou 
stanoveny v interním předpise). 
▪ Je zakázáno poškozovat, odstraňovat nebo jinak snižovat účinnost přenosných hasicích přístrojů, 
hydrantů a jiných prostředků či zařízení sloužících na ochranu před požáry, včetně příslušných 
bezpečnostních tabulek a nápisů. 
▪ Při odchodu je povinností všech osob zkontrolovat, že jsou prostory v požárně nezávadném stavu.  
▪ V objektu je instalováno požární signální zařízení, ústředna je umístěna v řídící místnosti budovy.  Je 
zakázáno zneužívat tuto signalizaci, poškozovat ji, zakrývat čidla a tlačítka. Každý poplach či porucha jsou 
evidovány v ústředně na číselníku a správce budovy je zapisuje do záznamové knihy. 
 

Za požární bezpečnost odpovídá: předseda představenstva  
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