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Zápis o kontrole dodržování povinností 

                        stanovených předpisy o požární ochraně provedené dne 2. listopadu 2020. 

 

Kontrolovaný subjekt :  Společenství vlastníků jednotek domu č.p. 1130, Voskovcova ulice, Praha 5 

          Voskovcova 1130 

                   152 00 Praha 5 – Hlubočepy 

       IČ : 27134288 

     

Kontrolu provedl : Jiří Tvrdík, technik Požární bezpečnosti s.r.o. 

 

Kontrola byla provedena dne 1.11. 2020 v 8.00 hod. 

 

Kontrola byla provedena ve smyslu ustanovení § 13 Zákona o požární ochraně č. 133/85 a § 12 vyhlášky  

MV č.246/2001 Sb. Při nedodržení výše uvedeného zákona a vyhlášky hrozí při kontrole SPD (Státní 

požární dozor) peněžitá pokuta až do výše do 500.000,-Kč. 

Cílem kontroly bylo prověřit dodržování podmínek požární bezpečnosti vyplývající z předpisů 

o požární ochraně. 

 

Kontrolou bylo zjištěno : 

 

1. Provedena fyzická preventivní kontrola objektu : 

   

Vchod 1130 / 26 (objekt D) : 

1.PP, zadní schodiště : bez závad. 

1.NP, chodba : u bytu č. 135 - botník, dřevěný hranol (odstranit). 

1.NP, sušárna 031 : papírová krabice, pneumatika (tento prostor není určen ke skladování materiálu). 

1.NP, sklepy 032 : bez závad. 

2.NP, chodba : bez závad. 

3.NP, chodba : u bytu č. 343 – papírové krabice (zúžená úniková cesta). 

4.NP, chodba : u bytu č. 443 - židle, kytky, dřevěná a plastová bedna, taška s papírovým odpadem 

(zúžená úniková cesta). 

4.NP, chodba : u bytu č. 455 – plastové přepravky (zúžená úniková cesta). 

5.NP, chodba : bez závad. 

6.NP, chodba : u bytu č. 628 – kola, koloběžka (zúžená úniková cesta). 

6.NP, chodba : kytky (zúžená úniková cesta). 

 

Vchod 1130 / 28 (objekt D1) : 

1.PP, přední schodiště : bez závad. 

1.NP, chodba : bez závad. 

1.NP, průchozí chodba do vchodu 1130/26 : bez závad : bez závad. 

1.NP, průchozí chodba do vchodu 1130/30 : bez závad : bez závad. 

1. – 2.NP, schodiště, podesta : kytka, stůl (zúžená úniková cesta). 

2.NP, chodba : u bytu č. 247 – kytka (zúžená úniková cesta). 
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3.NP, chodba : plastová krabice, vozík (zúžená úniková cesta). 

4.NP, chodba : koloběžka  (zúžená úniková cesta). 

 

Vchod 1130 / 30 (objekt E) : 

1.PP, zadní schodiště : bez závad. 

1.NP, chodba : bez závad. 

1.NP, sušárna 021 : žebřík, židle, kočár, molitan, dřevěná deska, polystyrenové desky, vozíky (tento 

prostor neslouží ke skladování materiálu). 

1.NP, sklepy 020 : sokl nábytku, kolo, boby (chodby sklepů neslouží ke skladování materiálu). 

2.NP, chodba : u bytu č. 244 – papírové krabice (zúžená úniková cesta). 

3.NP, chodba : bez závad. 

4.NP, chodba : bez závad. 

5.NP, chodba : bez závad. 

5.NP chodba : bez závad. 

6.NP, chodba : u bytu č. 620 a 621 - stojan na kytky, kytky, u bytu č. 623 koloběžka (zúžená úniková 

cesta). 

 

Vchod 1130 / 32 (objekt F1) : 

1.PP, přední schodiště : bez závad. 

1.NP, chodba : bez závad. 

1.NP, průchozí chodba do vchodu 1130/30 : bez závad : bez závad. 

1.NP, průchozí chodba do vchodu 1130/34 : bez závad : bez závad. 

2.NP, chodba : u bytu č. 223 – kytka, u bytu č. 224 - kytka (zúžená úniková cesta). 

3.NP, chodba : bez závad. 

4.NP, chodba : u bytu č. 417 - kola (zúžená úniková cesta). 

 

Vchod 1130 / 34 (objekt F) : 

1.PP, zadní schodiště : bez závad. 

1.NP, chodba : kytky, kola (zúžená úniková cesta). 

1.NP, sušárna 006 : kolo, boby (tento prostor neslouží ke skladování). 

1.NP, sklepy 007 : skříň (chodby sklepů neslouží ke skladování). 

2.NP, chodba : u bytu č. 204 – kolo, u bytu č. 203 tiskárna (zúžená úniková cesta). 

3.NP, chodba : dětské šlapadlo, kočár  (zúžená úniková cesta). 

3.NP, chodba : u bytu č. 301 - váza s dekorací (zúžená úniková cesta). 

4.NP, chodba : kytka (zúžená úniková cesta). 

5.NP, chodba : u bytu č. 503 - kytka (zúžená úniková cesta).. 

6.NP, chodba : kytka (zúžená úniková cesta). 

6.NP, chodba : bez závad. 

 

Garážové stání : 

1.PP, chodby, schodiště : 2 x pneumatika u strojovny výtahu 01/33 (odstranit). 

 

V objektech je instalováno nouzové osvětlení, které je doplněno šipkami vyznačující směr úniku. 
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Označení elektrorozvaděčů samolepkou „Pozor elektrické zařízení“ a „Nehas vodou ani pěnovými 

hasicími přístroji“ je bez závad. 

Označení výtahů samolepkou „Výtah nepoužívejte při požáru“ je provedeno. 

Označení hlavních uzávěrů vody je rovněž provedeno. 

 

Revize hasicích přístrojů byla provedena dne : 5.5. 2020.  

Revize požárního vodovodu byla provedena dne : 5.5. 2020. 

Kontrola nouzového osvětlení byla provedena dne : 5.5. 2020. 

Kontrola požárních dveří byla provedena dne : 5.5. 2020. 

Kontrola posuvných dveří v garáži byla provedena dne : 5.5. 2020. 

Kontrola požárních klapek byla provedena dne : 5.5. 2020. 

Kontrola požárních stěnových uzávěrů (PSUM) byla provedena dne : 5.5. 2020. 

Kontrola požárních ucpávek byla provedena dne : 5.5. 2020. 

Kontrola požárního odvětrávání ZOKT Intexco Argosy byla provedena dne : 10 / 2019. 

 

Dále je nutné udržovat volné únikové cesty, nesmí na nich být uložen a skladován materiál (hořlavý 

materiál, květiny apod.). Na základě níže citovaného zákona je nutno tento materiál z únikových cest 

odstranit. Dle zákona o požární ochraně č. 133/85 Sb. V novelizovaném znění je v  § 5 odst. 1 písm.b/ 

uloženo právnickým osobám a podnikajícím fyzickým osobám : 

„ udržovat volné únikové cesty a nástupní plochy a volný přístup k nouzovým východům, k rozvodným 

zařízením elektrické energie a k uzávěrům vody a plynu v objektech, které vlastní nebo užívají a 

udržovat přístupy k prostředkům požární ochrany“ 

 

v  § 17 bodu 1 odst. C jsou fyzické osoby povinny : 

„ plnit příkazy a dodržovat zákazy týkající se požární ochrany“ 

 

dále v § 17 bodu 1 písm. A / jsou fyzické osoby povinny : 

„ počínat si tak, aby nedocházelo ke vzniku požáru, zejména při skladování a používání hořlavých nebo 

požárně nebezpečných látek, manipulace s nimi nebo s otevřeným ohněm či jiným zdrojem zapálení“ 

 

 

2. Kontrola dokumentace požární ochrany : 

 

Dokumentace požární ochrany je kompletně zpracována a řádně vyvěšená. 

 
 

   

Zpracoval : Jiří Tvrdík           

      osoba odborně způsobilá v PO      

      Číslo osvědčení : Z-372/96 

     Mobil : 725 076 222 

 

 
 


