STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO TŘINEC
ul. 1. máje 129, Staré Město, 739 61 Třinec IČ 00051 560

Zajištění volných únikových cest ve společných prostorách domů
Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, v platném znění, § 5, odst. 1 písm. b) stanoví
povinnost právnických osob a podnikajících fyzických osob: „vytvářet podmínky pro hašení
požárů a pro záchranné práce, zejména udržovat volné příjezdové komunikace a nástupní
plochy pro požární techniku, únikové cesty a volný přístup k nouzovým východům, k
rozvodným zařízením elektrické energie, k uzávěrům vody, plynu, topení a produktovodům, k
věcným prostředkům požární ochrany a k ručnímu ovládání požárně bezpečnostních zařízení.“
Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, v platném znění, § 76, odst. 2 písm. b) stanoví, že
Hasičský záchranný sbor kraje při výkonu státního požárního dozoru může uložit pokutu až
do 500 000 Kč právnické osobě nebo podnikající fyzické osobě, která porušila povinnost
vyplývající z předpisů o požární ochraně tím, že „nevytváří podmínky pro hašení požárů a pro
záchranné práce, neudržuje volné příjezdové komunikace a nástupní plochy pro požární
techniku, únikové cesty a volný přístup k nouzovým východům, rozvodným zařízením
elektrické energie, uzávěrům vody, plynu, topení a produktovodům, věcným prostředkům
požární ochrany a ručnímu ovládání požárně bezpečnostních zařízení.
Vyhláška č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního
požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), v platném znění, stanoví v § 11 odst. 3:
K provedení evakuace osob, zvířat a materiálu a k provedení záchranných prací zajišťují
právnické osoby a podnikající fyzické osoby, aby
a) byly označeny nouzové (únikové) východy, evakuační výtahy a směry úniku osob ve
všech objektech, kde se při provozovaných činnostech může vyskytovat veřejnost
nebo osoby v pracovním poměru nebo obdobném pracovním vztahu; toto označení
nemusí být provedeno v objektech s východy do volného prostoru, které jsou zřetelně
viditelné a dostupné z každého místa,
b) byly trvale volně průchodné komunikační prostory (chodby, schodiště apod.), které
jsou součástí únikových cest, tak, aby nebyla omezena nebo ohrožena evakuace nebo
záchranné práce,
c) chráněné únikové cesty a všechny jejich součásti nebyly využívány způsobem
zvyšujícím požární riziko.
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