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Záznam o provedení požární preventivní 
prohlídky společných prostor v objektu: 

  

  

  

  

Provedena v souladu s §12 Vyhlášky MV č. 246/2001 sb. 

  

  

  

Identifikační údaje:             BYTOVÉ DRUŽSTVO ČERČANY – HAVLÍČKOVA  
HAVLÍČKOVA 441, 257 22 ČERČANY 

  
IČO:                                       267 62 013 

  
ZASTUPUJE :                       pan TOMÁŠ HONC 

  
  
  
KONTROLU PROVEDL:   PRHAS s.r.o. 
                                                SOLNÁ 765, Praha – Radotín 
IČO:     63979250 

                                                
Tomáš Koudelka Z – OZO – 169/2008 

  

  

Dne:                                       16. 8. 2016 
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Záznam z provedené  preventivní  požární  prohlídky 

  

Předmětem preventivní požární prohlídky je  

Povinnost provádět pravidelné kontroly, dodržování předpisů o 

požární ochraně a neprodleně odstraňovat zjištěné závady je 

dána zákonem ČNR133/85 Sb. §5 odstavec 1 písmeno e). 
Pravidelné kontroly dodržování předpisu o požární ochraně se 

dle vyhlášky MV 246/2001 Sb. §12 odstavec 1 zabezpečují 
formou preventivních požárních prohlídek. 

  

Stavební dokumentace a průvodní technická zpráva PO je k dispozici. 

  

PBŘ – TECHNICKÁ ZPRÁVA 

  

Stavební řešení objektu:  

Jedná se o bytový dům o 4 nadzemních podlažích bez suterénu 

v Havlíčkově ulici číslo popisné 438 - 442 v Čerčanech. Objekt je tvořen 
pěti samostatnými vchody kdy vchod č. 442 – 440 jsou v 1NP průchozí a 

vchod č. 439 a 438 jsou také průchozí v suterénu. Všechny 

vchody/východy vedou na volné prostranství do ulice Havlíčkova. 

  

Využití objektu :  

  

Budova pro bydlení. 

  

Doložené záznamy o kontrolách a revizích : 

  

Revize elektrických zařízení:  

  

Provedl :                    Ježek Václav 2484/2/14/R-EZ-E2A dne 9.9.2015  

S výsledkem:              vyhovuje k bezpečnému provozu 
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Revize hromosvodu:    

Provedl:  Ježek Václav 2484/2/14/R-EZ-E2A dne 9. 8. 2016 

S výsledkem : vyhovuje bezpečnému provozu 

 

Kontrola PHP:  

Provedl:                    Prhas s.r.o. pan Koudelka č. 0371 dne 16.5. 2016  

platí do 16.5.2017 

 

Kontrola požárních vodovodů: 

Provedl:                    Prhas s.r.o. pan Koudelka  dne 16.5. 2016  

platí do 16.5.2017 

  

Únikové cesty  
Vyústění únikových cest  je na volné prostranství. 
Odvětrání únikových cest je v objektu zajištěno okny. 
Únikové cesty jsou v souladu s ČSN 73 0802 a stavební dokumentací. 

  

  

Závady:  

Jednotlivé požární úseky v 1 NP nejsou utěsněny požárními 

ucpávkami. 

Nebyla doložena zpráva o kontrole požárních uzávěrů. 

Únikové cesta nejsou označeny příslušnými tabulkami. 
Hlavní uzávěr vody není označen a není označena přístupová cesta. 
Hlavní vypínač el. Energie není označen. 
  
Závady na únikových cestách: 
Vchod č.442  
4 NP   –          DŘEVĚNÉ BOTNÍKY , PROUTĚNÝ KOŠ 

3NP    –          SKŘÍŇKA 
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2 NP   –          BEZ ZJEVÝCH ZÁVAD 

1NP    –          DŘEVĚNÁ SKŘÍŇ, POD SCHODY PAPÍR 

  
Vchod č. 441 

4NP    -           3 X BOTNÍK, KVĚTINY 

3NP    -           SKŘÍŇKA 

2NP    -           DŘEVĚNÁ SKŘÍŇ, 3X BOTNÍK, SEDAČKA 

1NP    -           BEZ ZJEVNÝCH ZÁVAD 

  
Vchod č. 440 

4NP    -           3X BOTNÍK, SKŘÍŇ, PAPÍROVÉ KARTONY A KRABICE 

3NP    -           3X BOTNÍK 

2NP    -           BEZ ZJEVNÝCH ZÁVAD 

1NP    -           DŘEVĚNÁ KONSTRUKC, 3X KOLO, KOLOBĚŽKA, SPORÁK, PYTEL 
SENA 

  
Vchod č. 339 

4NP    -           BOTNÍK, STŮL, KŘESLO 

3NP    -           BOTNÍKY 

2NP    -           BOTNÍKY 

1NP    -           PNEU, KOLO, PODHELDOVÉ DESKY 

  
Vchod č. 338 

4NP    -           3X BOTNÍK, 2X SKŘÍŇ, KYTKY, PAPÍROVÉ KRABICE 

3NP    -           3X BOTNÍK, 2KŘÍŇ, TAŠKY 

2NP    -           3X BOTNÍK 

1NP    -           BOTNÍK, PODHELDOVÉ DESKY, KARTONY  
  
  

Udržovat volné únikové cesty nařizuje § 5) odstavec 1) písmeno b) 

zákona 133/85 Sb. ve znění pozdějších předpisů a §11 odstavec 3) 
písmeno b) vyhlášky MV 246/2001 Sb. Dle § 30 vyhlášky 23/2008 Sb. 

odstavec (3) v nechráněné únikové cestě musí být zajištěna možnost 
úplného otevření křídel dveří. Současně nesmí být ohrožená volná 

průchodnost únikových cest. V podrobnostech se použije příloha č. 6 
část A.  

Případné zjištěné závady na únikových cestách odstranit do 30 
dnů od obdržení zápisu. 
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Přenosné hasicí přístroje 

PHP jsou umístěny v 1NP. 
Rozmístění přenosných hasicích přístrojů je v souladu s §2 odstavec 5 a 6 vyhlášky 
MV 246/2001 Sb. 
Kontrola prováděna v souladu s § 9 vyhlášky MV 246/2001 Sb. 
Hasicí přístroje musí byt viditelné a zajištěn trvale volný přístup. 
  
Požární vodovody 

Hydrantové systémy jsou provedly v souladu s PBŘ 

Zařízení pro zásobování požární vodou je nutné v předepsaných lhůtách 
stanovených výrobcem provádět kontroly v souladu s § 7 vyhlášky MV 246/2001 Sb. 
K požárnímu vodovodu musí byt zajištěn trvale volný přístup. 
  
Dokumentace PO: 
Pro objekt nevzniká povinnost vést dokumentaci požární ochrany ve smyslu § 15 
zákona o PÖ č. 133/1985 Sb. ve znění pozdějších předpisů 

Čísla tísňového volání nejsou vyvěšena. 
  
Využití stavby: 
Stavba a její jednotlivé prostory je nutné využívat v souladu s kolaudačním 
rozhodnutím nebo obdobným dokumentem. V případě stavebních změn je nutné 
postupovat v souladu se stavebním zákonem. 
  
  
Navrhovaná opatření: 
  
Zajišťovat všechny povinné revize a odstraňovat zjištěné závady – TRVALE 

  
Zajišťovat a dodržovat technické podmínky a návody zařízení vztahující se k požární 
bezpečnosti provozovaných činností – TRVALE 

  
Udržovat volnou průchodnost únikových cest a v únikových cestách mít pouze 
zařizovací předměty které povoluje §30 vyhlášky MV 23/2008 Sb. (příloha č. 6 část A 
vyhlášky 23/2008 Sb.) – TRVALE 

  
Udržovat volný přístup k únikovým východům a k rozvodným zařízením elektrické 
energie, k uzávěrům vody, topení a k věcným prostředkům požární ochrany a 
k ručnímu ovládání požárně bezpečnostním zařízením – TRVALE 

  
Plnit povinnosti vyplývající ze zákona o požární ochraně a předpisy vydaných na jeho 
základě – TRVALE 

  
Udržovat objek v souladu s kolaudačním rozhodnutím, případnou rekolaudací, nebo 
s obdobným dokumentem a příslušnými ČSN – požární bezpečnost staveb. 
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Zápis se zakládá do požární dokumentace jako doklad o provedené požární 
preventivní prohlídce.  

 
 
Jméno a podpis osoby oprávněné jednat  
 
 
 
 
 

 
 
 
………………………………………………        ……………………………………………………… 
Za objednatele                                                  Za zhotovitele 

 


