POPLACHOVÁ SMĚRNICE
Společenství vlastníků Moravské Budějovice 1501, 1502, 1503
se sídlem Mánesova 1503, 676 02 Mor. Budějovice
čl. 1
Účelem směrnice je vymezení činností všech osob nacházejících se v domě, bytech, nebytových
prostorech a společných částech domu v případě vzniku požáru v tomto objektu.
čl. 2
Každá osoba, která zpozoruje požár nebo podezření z možného vzniku požáru, je povinna pokusit se
jej vlastními silami a dostupnými prostředky uhasit nebo zabránit jeho dalšímu šíření. Pokud se
nepodaří požár uhasit, je každý povinen okamžitě opustit ohrožený prostor (byt, sklep apod.) se všemi
osobami nacházejícími se v ohroženém prostoru a nahlásit požár na ohlašovnu požáru Hasičského
záchranného sboru na telefonní číslo 150, nebo na tísňovou linku 112.
V hlášení uveďte: místo, kde hoří (adresa, podlaží), co hoří, ohrožení osob, číslo telefonu, ze
kterého voláte, vaše jméno a příjmení.
čl. 3
Osoba, která nahlásila požár hasičům, musí okamžitě vyhlásit požární poplach pro osoby nacházející
se v bytech a ostatních prostorech domu.
Požární poplach se vyhlašuje hlasitým voláním “HOŘÍ”.
čl. 4
Ostatní osoby, nacházející se v bytech a ostatních prostorech domu, se po vyhlášení požárního
poplachu obléknou, vezmou pouze nejnutnější osobní věci (doklady, peníze, apod.) a se všemi členy
bytu se odeberou po schodišti (které slouží jako chráněná úniková cesta) ven na volné prostranství
před domem, kde se shromáždí na jednom místě s ostatními evakuovanými obyvateli. Je zakázáno v
tomto případě použití výtahu!!! Není-li možné objekt opustit (schodiště je značně zakouřeno apod.),
zůstanou osoby v jednotlivých bytech, uzavřou vchodové dveře a počkají na zásah hasičů. Neotvírat
okna - otevřením oken způsobíte vniknutí kouře do bytu. Každý je povinen poskytnout na výzvu
velitele zásahu osobní a věcnou pomoc.
Důležitá čísla a informace
Policie
Záchranná služba
Hasiči
Tísňové volání

158
155
150
112

Policie, Pražská 1095, 676 02 Mor. Budějovice 2
Městská policie, nám. Míru 1, 676 02 Mor. Budějovice 2,
HZS Kraje Vysočina, Jemnická 1692, 676 01 Mor. Budějovice 1
Voda (hlášení poruch), divize Třebíč
Plyn (poruchy dispečink)
Elektřina (ohlašovna poruch)

974 277 741
568 408 358 / 725 666 156
725 105 317

568 846 253
1239
800 225 577

Hlavní vypínač elektřiny: rozvaděč v suterénu u výtahu, pro každý vchod zvlášť
Hlavní uzávěr plynu: hnědá skříň na severní, vnější straně domu, mezi vchody 1502 a 1503
Hlavní uzávěr vody: suterén vchodu 1501, dveře č.1
Poplachová směrnice byla schválena výborem společenství vlastníků 02.03.2017
a téhož dne nabyla platnosti a účinnosti.

