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                                                                                     Požární řád

                                                                                                 I. 
Tento požární řád platí pro budovu Sportovně-tělovýchovného centra pro neziskové organizace v Budišově. Budova je zdě-
ná s nehořlavým stropem, s půdním prostorem a s nehořlavou krytinou. Budova je jednopodlažní.

                                                                                                 II.
Požární nebezpečí je zejména při manipulaci s hořlavými kapalinami a materiály. V objektu je nebezpečí při nevypnutí ele-
ktrických spotřebičů, nebezpečí výbuchu neuzavřených plynových přívodů - koncentrace plynu. Závažné nebezpečí vzniká 
při manipulaci s otevřeným ohněm.

                                                                                                 III.
Aby bylo zabráněno možnosti požáru, je nutné dodržovat tato opatření:

1. V budově je nutné udržovat pořádek, čistotu, únikové cesty musí být volné, průchodné. Na chodbách nesmí být sklado-
    ván materiál ani rozměrné předměty (skříně apod.).
2. 
3. Elektrická instalace musí být udržována v naprostém pořádku, elektrické přívody nesmí být porušeny, osvětlovací tělesa 
    opatřeny kryty. Elektrickou instalaci smí opravovat pouze odborník - elektrikář.
4. Veškeré opravy instalací (eletrické rozvody, voda, plyn, atd.) smí opravovat pouze odborník.
5. Kolem budovy nesmí být umístěn žádný hořlavý materiál a musí být udržován naprostý pořádek.
6. Na rozvody a tělesa topení nesmí být ukládán žádný materiál a nejméně 10 cm od rozvodů a těles musí být volný pro-
    stor. Kolem topidel nesmí být do vzdálenosti 80 cm žádný hořlavý materiál.

                                                                                                 IV.
V případě vzniku požáru je povinností všech snažit se jej uhasit použitím dostupných hasebních prostředků.

                                                                                                 V. 
Za požární ochranu a dodržování tohoto požárního řádu jsou povinni všichni uživatelé budovy. 

                                                                Požární poplachové směrnice

Poplachové směrnice sledují provedení rychlého a účinného zákroku v případě požáru, nehody, pohromy a v jiných stavech
nouze. V případech požárního ohrožení se musejí uživatelé budovy řídit těmito pokyny:

1. Povinnost poskytnout pomoc
Každý, kdo zpozoruje požár, který může sám uhasit, je povinen neprodleně tak učinit za použití všech vhodných prostředků, 
které jsou po ruce. Nestačí-li svými silami a prostředky ke zdolání požáru sám, vyvolá v okolí poplach, případ ihned ohlásí 
a než se dostaví pomoc, učiní vše, aby bylo požáru zamezeno.

2. Povinnost hlásit požár
Každá osoba, která zpozoruje požár, je povinna to bezodkladně oznámit, přičemž hlásí, kdo volá, kde hoří a co hoří na tele-
fonní číslo .

3. Způsob vyhlašování požáru

4. Povinnosti po vyhlášení poplachu
Uživatelé, nalézající se v objektu, neprodleně opustí únikovou cestou budovu a platí pro ně po dobu záchranných prací 
přísný zákaz vstupu do budovy. Práce nasazených požárních či jiných jednotek nesmí být žádným způsobem rušena.

5. Důležitá pohotovostní telefonní čísla:

V celém objektu platí přísní zákaz kouření a manipulace s otevřeným ohněm.

150

Poplach je vyhlašován signálem “HOŘÍ”.

150 – hasiči
155 – zdravotní záchranná služba
158 – policie
156 – městská policie
112 – linka pro všechna cizojazyčná tísňová volání
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