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a) Označení druhu provozované činnosti a uvedení místa, kde je tato činnost
provozována
Jedná se o samostatný zděný objekt s valbovou střechou, využívaný jako školní a
předškolní zařízení včetně stravovacího zařízení a 3 bytů. Objekt je zrekonstruován. Má
dvě nadzemní podlaží.
1 NP tvoří jednu část základní škola kancelář ředitele, sborovna, kabinet, dvě šatny,
sociální zařízení, společné prostory - tři školní učebny, v části mateřské školy jsou dvě
herny, záchody a umývárna, v přístavbě je dále jídelna pro žáky základní školy, kancelář
pro výdej stravenek, kuchyň pro 100 jídel s mycím koutem, sklady surovin a sociálním
zázemím. V podkroví jsou tři byty (3+1,2+1,1+1). Uvedené zařízení tvoří jeden požární
úsek.
b) Uvedení údajů o provozované činnosti rozhodných pro přiřazení charakteristik
potřebných pro začlenění
V objektu jsou skladovány školní potřeby, potřeby pro zábavu a zájmovou činnost dětí
(není jich velké množství). Dále jsou zde příruční sklady potravin pro kuchyň.
Počet dětí, zaměstnanců a bydlících se pohybuje kolem 95 osob.
Prostory využívané školou a školkou mají pn 5 – 75 kg/m2
Bytové prostory mají pn 40 kg/m2
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:
Při provozované činnosti není splněna žádná z podmínek uvedených v zákoně
č.133/1985 Sb., ve znění pozdějších předpisů §4 odst. 2 písm. a) - j) a §4 odst. 3 písm. a)
- e), které jsou rozhodné pro začlenění činnosti do kategorie se zvýšeným požárním
nebezpečím, resp. vysokým požárním nebezpečím.
Začlenění do kategorie bez zvýšeného požárního nebezpečí bylo zpracováno podle
požadavků předpisů PO platných v době zpracování.
d) Prohlášení právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby o začlenění
Prohlašuji, že objekt základní školy, je zařazen do kategorie bez zvýšeného požárního
nebezpečí.
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