
S T A V E B N Í    B Y T O V É    D R U Ž S T V O
D R U Ž B A   P A R D U B I C E

Jiřího Potůčka 259,   530 09  Pardubice
OR u Krajského soudu v HK oddíl Dr XXVI, vložka 47

                                 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         
 
 
Váš dopis ze dne                 Naše značka                Vyřizuje/linka          Pardubice
                                       100/       /11         Votke/466 752 413         24. listopadu 2011
 
 
Záznam kontroly požární ochrany
 
 

Dne 23. listopadu 2011 provedl ing. Miroslav Váša, osoba odborně způsobilá 
v oboru PO, ve Vašem bytovém domě kontrolu zaměřenou na dodržování předpisů o 
požární ochraně. 
 
 

Kontrolou byly zjištěny následující závady: 
 

Pro č.p. 85:
 

1) Společné prostory - na požární poplachové směrnici jsou uvedena stará 
neplatná telefonní čísla.

 
2) Schodišťový prostor - na schodišti v prostoru únikové cesty jsou odloženy 

  botníky, atd. (není umožněn volný průchod  
  únikovou cestou, zvyšuje se požární zatížení 
  únikové cesty, nebezpečí úrazu při zásahu jednotek 
  hasičů a evakuaci obyvatel).

 
 

Pro č.p. 86:
 

1) Společné prostory - nejsou vyvěšeny požární poplachové směrnice.
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2) Schodišťový prostor - na schodišti v prostoru únikové cesty jsou odloženy 
  květiny na schodišťových stupních, botníky,  
  pod (nebo nad) schodišťovými stupni, botníky před     
  rozvodnými skříněmi elektro atd. (není umožněn 
  volný průchod únikovou cestou, zvyšuje   
  se požární zatížení únikové cesty, nebezpečí 
  úrazu při zásahu jednotek hasičů a evakuaci).

 
Pro č.p. 87:

 
1) Společné prostory - na požární poplachové směrnici jsou uvedena stará 

neplatná telefonní čísla.
 
2) Schodišťový prostor - na schodišti v prostoru únikové cesty jsou odloženy 

  květiny, botníky pod (nebo nad) schodišťovými 
  stupni atd. (není umožněn volný průchod únikovou 
  cestou, zvyšuje se požární zatížení únikové cesty, 
  nebezpečí úrazu při zásahu jednotek hasičů a 
  evakuaci obyvatel).

 
 

Pro č.p. 88:
 

1) Společné prostory - na požární poplachové směrnici jsou uvedena stará 
neplatná telefonní čísla.

 
2) Schodišťový prostor - na schodišti v prostoru únikové cesty jsou odloženy 

  květiny, botníky pod (nebo nad) schodišťovými 
  stupni, botníky a stoličky před rozvodnými 
  skříněmi lektro atd. (není umožněn volný průchod 
  únikovou cestou, zvyšuje se požární zatížení 
  únikové cesty, nebezpečí úrazu při zásahu 
  jednotek hasičů a evakuaci obyvatel).

 
Pro č.p. 89:

 
1) Společné prostory - nejsou vyvěšené požární poplachové smšrnice.
 
2) Schodišťový prostor - na schodišti v prostoru únikové cesty jsou odloženy 

  květiny na schodišťových stupních, botníky a 
  stoličky před rozvodnými skříněmi lektro atd. (není 
  umožněn volný průchod únikovou cestou, zvyšuje 
  se požární zatížení únikové cesty, nebezpečí úrazu 



  při zásahu jednotek PO).
Pro č.p. 90:

 
1) Společné prostory - na požární poplachové směrnici jsou uvedena stará 

neplatná telefonní čísla.
 
2) Schodišťový prostor - na schodišti v prostoru únikové cesty jsou odloženy 

  botníky pod (nebo nad) schodišťovými stupni, atd. 
  (není umožněn volný průchod únikovou cestou, 
  zvyšuje se požární zatížení únikové cesty, nebezpečí 
  úrazu při zásahu jednotek hasičů a evakuaci 
  obyvatel).

 
Pro č.p. 91:

 
1) Společné prostory - na požární poplachové směrnici jsou uvedena stará 

neplatná telefonní čísla.
 

Uvedené závady zvyšují pravděpodobnost vzniku požáru, omezují případný 
zásah jednotek Hasičského záchranného sboru a znemožňují  bezpečnou evakuaci 
obyvatel z Vašeho bytového objektu.

 
Žádám Vás tímto o urychlené odstranění zjištěných závad v termínu    do 

31.12.2011.
 
 

Další kontrola požární ochrany bude provedena v roce 2012.
 
 

S  pozdravem
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                           Ing. Miroslav Váňa

             ředitel družstva
 


