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POŽÁRNÍ POPLACHOVÉ SMĚRNICE 
PRO OBYTNÉ BUDOVY V MAJETKU MĚSTA TÁBORA 

 

čl. 1. Požární poplachové směrnice jsou vydány na základě ustanovení § 32 vyhlášky MV č. 246/2001 

Sb., a jejich účelem je vymezit povinnosti obyvatel obytných domů při vzniku požáru a způsob 

přivolání jednotky hasičů. 
 

čl. 2. Povinnosti obyvatel domu : 

 každý je povinen počínat si tak, aby nezavdal příčiny ke vzniku požáru  

 seznámit se s hasicími prostředky v budově a umět je v případě potřeby použít 

 znát umístění a způsob uzavření hlavního uzávěru vody, plynu, vypnutí elektrického proudu 

pro celý dům, u výškových budov spuštění přetlakového ventilátoru apod.  

 dbát na bezpečný provoz a užívání elektrických a plynových spotřebičů ve svém bytě 

 spotřebiče a jiné zdroje zapálení nesmí být ponechány bez dozoru při jejich provozu 
 

čl. 3. Povinnosti obyvatel domu při vzniku požáru : 

 každý, kdo kdekoliv v domě zpozoruje požár, je povinen jej uhasit pomocí prostředků, které 

má po ruce 

 nestačí-li svými silami požár uhasit, je povinen : 

 vyhlásit v domě požární poplach voláním ….. ……………„HOŘÍ“ 

 přivolat požární pomoc na číslo telefonu …………………….150 

 přivolat záchrannou službu ………………………………….155 

 přivolat policii ……… …………………………………….. 158 
 před opuštěním prostor zasažených požárem je nutno vypnout hlavní zdroje  energie (plyn, 

elektřina, apod.) 

 v době požáru slouží pro evakuaci osob schodiště budovy, zákaz použití výtahu v  době 

požáru, výtah neslouží k evakuaci osob, kontakt na správce výtahu umístěn na konstrukci 

výtahu. 
  

čl. 4 Další důležitá telefonní čísla tísňového volání : 

Energetická služba – závada mimo dům  …….………………………...……800 225 577 

Energetická služba – závada v domě (BYTES) ……………………………. 602 579 797 

Plynárenská služba ……….…………………….……………………………………...1239 

Dodávka studené vody (ČEVAK a.s.) ………………………...……….……800 120 112 

Voda, topení, sanita (BYTES) ..……………….…………………………… 602 579 797 

Dodávka tepla a teplé vody (BYTES) ……………………………………….607 276 579 

Kabelová televize ……………………………………………..……………   488 999 488 

Zámečnictví …………………………………………………………………..776 445 654 

Hasiči ……………………...…………………………………………………………… 150 

Policie ……………………...…………………………………………………………... 158 

Městská policie ………………..……………………………………………………….. 156 

Záchranná zdravotní služba ……………………………………………………………. 155 

BYTES Tábor s.r.o. ……………..………………………………………     381 231 027 
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