MOŽNÉ PROVEDENÍ
(podle vzoru, který je používán ve VFN)
Logo firmy, její název a její adresa

DOKUMENTACE O ZAČLENĚNÍ
DO KATEGORIE ČINNOSTÍ
SE ZVÝŠENÝM POŽÁRNÍM NEBEZPEČÍM NEBO
S VYSOKÝM POŽÁRNÍM NEBEZPEČÍM

FOTOGRAFIE AREÁLU

MĚSÍC A ROK ZPRACOVÁNÍ

Úvod
Popis firmy a její členění.

ZAČLENĚNÍ DO KATEGORIÍ ČINNOSTÍ
Podle zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, § 4 bylo
v souladu s vyhláškou č. 246/2001 Sb. § 17, 18, 28 a příloha č. 2 s přihlédnutím k § 15 provedeno začlenění provozovaných činností v …
PLÁNEK AREÁLU

1. Druhy provozované činnosti a místa, kde je tato činnost provozována
Firma se nachází v …………………. na adrese………….. Jedná se o uzavřený areál,
do kterého jsou celkem … vstupy (vjezdy).
U hlavního vjezdu je nepřetržitá strážní služba. Ta v případě požáru poskytne potřebné
informace včetně operativní karty pro požárem zasažený objekt.
Areál firmy tvoří celkem … objektů (……………), které jsou ve vlastnictví firmy. Tyto
objekty jsou využívány pro………………. V roce ……. byly stavebně upraveny pro účely
……………… Objekt …………. má ……. nadzemní a ….. podzemní podlaží. U objektu
………. se jedná o cihlovou budovu s celkem ….. podlažími (… nadzemní a …… podzemní).
V roce ……… byl objekt ……. v jižní části rozšířen o nové provozy (kolaudační rozhodnutí
č. ………………………..).
Areál firmy v objektech ………………………. dále využívají ………………………….
Provádějí zde ……………………………………………………………………………………
Firma v areálu provádí ………………. Též zde zajišťuje ………………………………..
Pracoviště nacházející se v objektu ………………….., slouží k ………………………...
Pracoviště je bez trvalé obsluhy.

2. Údaje o provozované činnosti rozhodné pro přiřazení charakteristik potřebných pro
začlenění

Objekt ……………
1. PP – (seznam prostor – např. kanceláře, laboratoř, strojovna výtahu)
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1. NP – ……………
2. NP – ……………
3. NP – ……………
půda – …………….

Objekt …………….
1. PP – …………….
1. NP – ……………

Objekt ……………
1. NP – …………...

3. Přiřazení charakteristik, kterými jsou definovány činnosti se zvýšeným požárním
nebezpečím a s vysokým požárním nebezpečím k činnosti a místu

Objekt ……….
nahodilé požární zatížení provozovaných činností nepřekračuje hodnoty pro začlenění do některé z kategorií; u žádné z provozovaných činností se nevyskytují další charakteristiky, které
definují činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím nebo s vysokým požárním nebezpečím

Objekt ……….
nahodilé požární zatížení provozovaných činností nepřekračuje hodnoty pro začlenění do některé z kategorií; u žádné z provozovaných činností se nevyskytují další charakteristiky, které
definují činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím nebo s vysokým požárním nebezpečím

Objekt ……….
dieselagregát – nádrž na 200 l nafty
sklad nafty – uskladněny dva dvousetlitrové sudy nafty – nahodilé požární zatížení 162 kg/m2
(položka 13.3.6 s přihlédnutím k položce 13.8.3)
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Shrnutí:
PROVOZOVANÉ ČINNOSTI SPLŇUJÍCÍ PARAMETRY PRO ZAŘAZENÍ
DO KATEGORIE SE ZVÝŠENÝM NEBO VYSOKÝM POŽÁRNÍM NEBEZPEČÍM
Provoz, resp. činnost

Zvýšené požární nebezpečí
Vysoké pož. nebezpečí
§2 §2 §2 §2 §2 §2 §2 §2 §2 §2 §3 §3 §3 §3 §3
a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) a) b) c) d) e)

objekt ………..
objekt ………..
objekt ………..
X1)
1)
činnosti v prostorách, ve kterých se vyskytuje nahodilé požární zatížení 120 kg/m2 a vyšší;
zde skladování nafty

Závěr:
Činnosti provozované ve firmě …………….., které jsou označeny X ve výše uvedené tabulce
splňují podmínky pro zařazení mezi činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím podle § 4
odst. 2 zákona o požární ochraně.

V …………. dne …………………..

Zpracoval: (podpis)
(jméno, příjmení a odborná způsobilost zpracovatele)

4. Prohlášení právnické osoby o začlenění
V areálu firmy nejsou provozovány jiné činnosti, než zde uvedené, včetně jiných činností se
zvýšeným požárním nebezpečím.
Firma se zařazuje v souladu se zákonem o požární ochraně do kategorie se zvýšeným
požárním nebezpečím.

V …………… dne …………….

……………………………………
ředitel
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