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Předání místa zásahu

O

I.
Charakteristika
1)

Pokud je nutné zabezpečit dohled nad místem, kde jednotky zasahovaly, provede
velitel zásahu předání místa zásahu vlastníku nebo jiné oprávněné osobě (dále jen
„dotčená osoba“). Pokud tak nelze ihned učinit, velitel zásahu zabezpečí po dobu
hrozícího nebezpečí dohled nad místem zásahu 1.

2)

Velitel zásahu není oprávněn při předání místa zásahu po provedení záchranných prací
(tzv. technický zásah) nařídit dotčené osobě opatření. Pokud velitel zásahu předává
místo technického zásahu dotčené osobě, účelem takového předání je
a)
konstatování o ukončení zásahu jednotek na objektu, ke kterému dotčené osoby
mají vztah (vlastnický, uživatelský),
b)
upozornění na skutečnosti, jejichž opomenutí by po odjezdu jednotek mohlo
způsobit osobám újmu na zdraví nebo majetku.

3)

Předání místa požáru nezbavuje velitele zásahu odpovědnosti za splnění úkolu jednotek při
požárním zásahu, tj. provedení lokalizace a likvidace požáru.
II.
Úkoly a postup činnosti

4)

Předání místa zásahu se provádí písemně, pokud se určují opatření nutná
k odstranění nebezpečí opětovného vzniku požáru 2.

5)

Písemné předání místa zásahu (viz vzor „Záznam o předání místa zásahu“) se provádí
po provedení likvidace požáru nebo po ukončení záchranných prací a po závěrečném
průzkumu místa zásahu. Předání místa zásahu se hlásí na příslušné operační středisko
nebo příslušné místo, které jednotku vyslalo.

6)

Předání místa zásahu provádí velitel zásahu za přítomnosti dotčené osoby. Nařízená
opatření je nutné s dotčenou osobou řádně projednat, aby jí opatření byla zřejmá.

7)

Opatření nařízená k zabezpečení dohledu nad místem zásahu směřující k odstranění
nebezpečí opětovného vzniku požáru mohou být technického nebo organizačního
charakteru, zejména:
a)
pravidelná kontrola míst, která lze označit jako zdroj možného vzniku požáru,
b)
zabezpečení trvalé asistenční služby s připravenými hasebními prostředky po
dobu stanovenou (čas) nebo definovanou (stav na místě),
c)
oprava či revize poškozeného zařízení před jeho uvedením do provozu,
d)
odstranění hořlavých látek a vyloučení iniciačních zdrojů.

1

§ 17 odst. 1 vyhlášky č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany, ve znění pozdějších
předpisů.
2
§ 17 odst. 2 vyhlášky č. 247/2001 Sb., § 88 zákona odst. 1 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění
pozdějších předpisů.
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8)

Jestliže je nutné z důvodu zabránění opětovného vzniku požáru zakázat některou
z prováděných činností nebo zakázat používání nějaké věci (používání kouřovodů,
tepelných spotřebičů, strojních zařízení apod.), je velitel zásahu oprávněn toto učinit
v rámci stanovených opatření. Toto opatření nemá povahu rozhodnutí o vyloučení věci
z užívání, zákazu činnosti či zastavení provozu 3.

9)

Uložená opatření potvrdí velitel zásahu a dotčená osoba podpisem v „Záznamu o
předání místa zásahu“, kde je uvedena doba, od které opatření vstupují v platnost, popř.
kdy platnost těchto opatření končí.

10)

„Záznam o předání místa zásahu“ se vyhotovuje ve dvou provedeních, pro velitele
zásahu a pro dotčenou osobu.

11)

O opatřeních k odstranění nebezpečí opětovného vzniku požáru, které velitel zásahu
stanovil, je povinen neodkladně informovat příslušný orgán vykonávající státní požární
dozor.

12)

Originál „Záznamu o předání místa zásahu“ přikládá velitel zásahu k originálu zprávy
o zásahu.

13)

Dotčená osoba může uvést, proč místo zásahu nepřevzala nebo proč nesouhlasí
s uloženými opatřeními. Pokud dotčená osoba nechce místo zásahu převzít, velitel
zásahu uvede tuto skutečnost v „Záznamu o předání místa zásahu“. Současně si nechá
uvedenou skutečnost potvrdit podpisem třetí přizvané osoby (Policie ČR, člen
zastupitelstva obce) v místě určeném k podpisu dotčené osoby nebo na druhé straně
„Záznamu o předání místa zásahu“.
III.
Očekávané zvláštnosti

14)

3

Při předání místa zásahu je nutné počítat s následujícími komplikacemi:
a)
nedorozumění při stanovení opatření, místo zásahu nechce dotčená osoba převzít,
b)
asistence jednotky po předání jako jedno z možných opatření pro zabezpečení
dohledu, nad místem zásahu pro případ nebezpečí opětovného vzniku požáru již
není zásahem jednotky,
c)
dotčená osoba není na místě zásahu přítomna.

§ 36 zákona č. 133/1985 Sb.
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VZOR

Záznam o předání místa zásahu
Místo zásahu: ..................................................................................................................…………………………
(adresa)
Majitel, uživatel, správce (dále jen „dotčená osoba“) místa zásahu:
……………………………………………………………………………………………………………………………………...
(jméno, příjmení)
Adresa bydliště: ........................................................... ČOP ………………….................................................
Místo zásahu jednotek PO je předáváno, kdy ..........................................................…............…........

.............................................................................................................................................…
(uvede se stav místa zásahu - likvidace, ukončení záchranných prací)
V souladu s § 88 odst. 1 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších
předpisů, a § 17 vyhlášky č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany, ve znění pozdějších
předpisů,
*
*
n a ř i z u j i (upozorňuji na nutnost )
*
provedení následujících opatření směřujících k odstranění nebezpečí opětovného vzniku požáru :
*
1. zajistit trvalý dohled nad místem zásahu jednotek PO
*
od …………………………………… do/po dobu ………..…………………..…………………..………... ,
2. .........................................................................................................................................................………,
3. ..........................................................................................................................................................………
4. .........................................................................................................................................................……….
5. ..........................................................................................................................................................………
6. ....................................................................................................................................................……..........
Uvedená opatření vstupují v platnost podpisem dotčené osoby.
Místo zásahu předáno dne: ..............................
Čas předání: ...............………...............
Předání místa zásahu, jehož součástí bylo seznámení s místem zásahu, zejména s místy zvlášť nebezpečnými,
provedl:
Velitel zásahu: ...................................................................................... Podpis: ...............…….......................
(jméno, příjmení)
Jednotka PO .................................................................................………….......….......…….............................
(název)
Místo zásahu jednotek požární ochrany převzal:
S podmínkami provedení nutných opatření směřujících k odstranění nebezpečí opětovného vzniku požáru
*
jsem byl seznámen a porozuměl jsem jim.

..........................................................................................................…...................................
Podpis dotčené osoby
Příslušný orgán státního požárního dozoru obdržel dne ..........................................................................………

...............................................................................................................…..........................…
Podpis orgánu státního požárního dozoru



nehodící škrtněte
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