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a)

Označení druhu provozované činnosti a uvedení místa, kde je tato činnost
provozována
Městské kulturní středisko, 17. listopadu č.p. 214, Říčany.

b) Údaje o provozování činnosti rozhodných pro přiřazení charakteristik potřebných
pro začlenění
Městské kulturní středisko (MKS) je zděná budova, stropní konstrukce dřevěná, trámová
se záklopem a násypem, střešní konstrukce dřevěná s tvrdou pálenou krytinou, III NP.
I.NP – víceúčelový sál s přísálím a malým sálem, jeviště se šatnou pro herce a sociálním
zařízením, šatna pro návštěvníky, sklady kulis, sklad sálu (židle a stoly) a plynová
kotelna.
II.NP – kanceláře MKS, byt správce objektu, sklad administrativních potřeb, WC, učebny
a šatna rodinné školy. Nad sklady kulis, plynovou kotelnou, šatnou pro herce a
půdorysnou plochou jeviště je vybudována patrová nástavba, kde je klubovna
s oddělenou šatnou a WC, sklad pro osvětlovací kabinu jeviště.
III.NP – ředitelna, sborovna, kancelář a učebny rodinné školy, WC, sklady rodinné školy
a velká klubovna.
Mezní kapacita MKS činí 364 osob, z toho 264 osob víceúčelový sál s jevištěm, 60 osob
malý sál a 40 osob přísálí – hodnoceno jako samostatný požární úsek.
c)

Přiřazení charakteristik, kterými jsou definovány činnosti se zvýšeným požárním
nebezpečím a vysokým požárním nebezpečím (§ 4, odst. 2 a 3 zákona) k činnosti a
místu podle písmena a)
Z výše uvedených skutečností lze začlenit činnosti takto:
Víceúčelový sál s jevištěm spolu s malým sálem a přísálím splňují kritéria stanovená
zákonem č. 133/1985 Sb., ve znění pozdějších předpisů §4, odst. 2, písmena h.
Začlenění do kategorie se zvýšeným požárním nebezpečím bylo zpracováno podle
požadavků předpisů PO platných v době zpracování.

d) Prohlášení právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby o začlenění
Víceúčelový sál s jevištěm spolu s malým sálem a přísálím jsou zařazeny do kategorie se
zvýšeným požárním nebezpečím.
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