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Začlenění do  kategorie  činností se zvýšeným požárním nebezpečím 
v souladu s ustanovením  §4 Zákona o požární ochraně č.133/1985 Sb. ve znění 

pozdějších předpisů  a   §28  Vyhlášky č. 246/2001 Sb. 
 
 

 
a) Označení druhu provozované činnosti a uvedení místa, kde je tato činnost 
provozována. 
     Střední škola je provozována ve školních budovách, které jsou umístěny v  ul. Na Bojišti 
č. 15, 15a, 17 a  v  ul. Beskydská č. 1, 3.  
     Uvedené objekty obsahují prostory určené pro výuku žáků školy a to teoretickou výuku i 
praktický výcvik. 
Mateřská škola je provozována ve vymezených prostorách objektu v ul. Beskydská č.1 
 
b) Uvedení údajů o provozované činnosti rozhodných pro přiřazení charakteristik 
potřebných pro začlenění. 
     V hlavním objektu školy, který tvoří propojené budovy Na Bojišti č. 15 a č. 17 se vyskytuje 
více než 200 osob /žáci a zaměstnanci/ v jednom požárním úseku v prostoru, který tvoří 
chodby a schodiště budovy /nechráněná úniková cesta/  a v  prostoru šaten. 
Objekt propojených budov ul. Na Bojišti č.15, 17 má 4 nadzemní podlaží a nemá zřízenu 
chráněnou únikovou cestu.  
    Jiné důvody pro zařazení do činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím dle §4 odst. 2 
Zákona o PO se na pracovištích a objektech školy nevyskytují.   
 
 c) Přiřazení charakteristik, kterými jsou definovány činnosti se zvýšeným požárním 
nebezpečím  k činnosti a místu  podle   §4 odst. 2 Zákona o PO. 
      Za provozovanou činnost se zvýšeným požárním nebezpečím se považuje dle §4 
odst. 2 Zákona o PO písmeno h/ činnost ve stavbách pro shromažďování většího počtu 
osob. Pro zařazení do této kategorie je rozhodující množství 200 a více osob v jednom 
prostoru. 
      Za provozovanou činnost se zvýšeným požárním nebezpečím se považuje dle §4 
odst. 2 Zákona o PO písmeno j/ činnost u které nejsou běžné podmínky pro zásah – dle 
§18 písmeno e/ Vyhlášky č. 246/2001 Sb. Pro zařazení do této kategorie je rozhodující počet 
4 nadzemní podlaží a skutečnost, že objekt nemá zřízenu chráněnou únikovou cestu. 
 
d) Prohlášení právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby o začlenění. 
     Údaje o provozované činnosti a začlenění činnosti odpovídají skutečnosti.  
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