
Příloha k příkazu děkana č. 7/2005 - Zápis z jednání komise požární ochrany a bezpečnosti
a ochrany zdraví při práci

I.          VŠEOBECNÉ POKYNY

•  Vedoucí zaměstnanci jsou odpovědni za požární ochranu a bezpečnost práce na
svých  pracovištích.

•  Je zakázáno pokládat na podlahy rohožky nebo jejich jiné náhrady např. koberečky,
utěrky a jiné textilní podložky. Umístění odpovídajících rohoží zajistí a provede
pouze správa budov.

•  Množství tlakových lahví s hořlavými nebo hoření podporujícími plyny nesmí
převýšit 100 litrů v jednom prostoru nebo požárním úseku. Vstupní dveře musí být
opatřeny výstražnými smaltovanými tabulkami s označením druhu plynu.
Prodejna: Bezpečnostních tabulek U Vodárny 6, Praha 3, tel.224 257 766,
www.tabulky.cz

•  Množství hořlavých kapalin při uložení více jak 250 litrů v jednom prostoru musí
být v souladu s ČSN 078304 a ČSN 650201

•  Je zakázáno používat různé přinesené elektrické přímotopné spotřebiče a ponorné
vařiče.

•  Je zakázáno pracovat na odkrytých elektrických zařízeních pod napětím.
•  Povolení pro používání elektrických spotřebičů vydaná před rokem 2000 jsou

neplatná.
•  Všechny používané elektrické vařiče a přímotopné spotřebiče, musí být  schváleny a

povoleny energetikem Pavlem Thérem.
      Ke schválení el. spotřebiče vedoucí pracoviště předloží:
              -  zdůvodnění používání el. spotřebiče,
              -  záznam o revizi elektrického spotřebiče dle ČSN 33 16 10,
              -  evidenční číslo spotřebiče,
              -  jméno vedoucího zaměstnance odpovědného za provoz el. spotřebiče,
              -  číslo místnosti, kde bude el. spotřebič používán.
      Tomuto opatření nepodléhají:
      Elektrické varné konvice do příkonu 2000 W,  kávovary a mikrovlnné trouby.
      Jejich provoz je umožněn bez povolení, ale podléhají pravidelným revizím a
kontrolám.

•  Únikové cesty musí být volné. Není přípustné na chodbách ukládat nábytek, krabice
a jiný materiál.

•  Manipulační prostory před uzávěry vody, plynu a rozvaděči el. proudu musí být
trvale přístupné, ( nesmí být zastavovány nábytkem a pod.).

•  Rozvody energií a jiných médií musí být označeny podle příslušné ČSN.
•  Pracovny,  provozní místnosti musí být označeny  jmenovkou a názvem útvaru.

 Je nepřípustné odkládat nepoužívané věci a krabice od počítačů na chodbách a v areálu Trója
do vestavěných skříní. Je tím porušován zákon o požární ochraně a příkaz děkana MFF č.
1/2002 a navíc je nepříznivě ovlivňováno životní prostředí.
Pro odvezení většího množství nepotřebných věcí zajistí správa budov přistavení kontejneru
na základě požadavku pracoviště.



Při likvidaci nebezpečného odpadu je nutné kontaktovat např. EKO – F a.s.  Praha,
(tel.234312131,724233646, mail: sefr@ecof.cz, další informace najdete na adrese:
www.ecof.cz).

II.        ZÁVADY V JEDNOTLIVÝCH BUDOVÁCH

Objekt Sokolovská 83
Správa budov
- zajistit opravu omítek v dílně a v dílně s truhlářskou výrobou; T: 30. 6. 2006
- doplnit označení únikových cest výstražnými luminiscenčními tabulkami; T: 30. 12. 2005
- doplnit dielektrický koberec do rozvodny; T: 30. 12. 2005
- doplnit klíč a bezpečnostní skříňku u dveří (únikový východ) z knihovny na

zadní schodiště; T 30. 11. 2005
- doplnit klíč a bezpečnostní skříňku u dveří (únikový východ) na dvůr

z tělocvičny; T 30. 11. 2005

MÚ UK
 -    provést školení zaměstnanců z PO a BOZP; T: 30. 12. 2005

KPMS
 -   podat žádost o používání  elektrického spotřebiče (přímotop) v m. č. 411; T: 30. 11. 2005

Objekt Malostranské nám. 25

Správa budov
- přemístit hasicí přístroj na půdě; T: 30. 11. 2005
- upevnit hasicí přístroj ve strojovně klimatizace; T: 30. 11. 2005

PROFDU
- u barmana nebyly uloženy klíče od únikové cesty z restaurace na dvůr.

Uložený  T: 11. 11. 2005 do 18.00 hod. v požární knize, byl splněn.

Zápis byl proveden na základě prohlídky objektů  komisí jmenovanou  děkanem MFF  ve
složení: František Nevrlý, Adelína Starostová, Karel Sobota, Ivo Linx, Ing. Bohumil
Kurka, Leoš Hájek, Pavel Thér. 


