Příloha č. 5
Základní povinnosti fyzických osob
1. Fyzická osoba je povinna:
a) počínat si tak, aby nedocházelo ke vzniku požáru, zejména při používání tepelných,
elektrických, plynových a jiných spotřebičů a komínů, při skladování a používání
hořlavých nebo požárně nebezpečných látek, manipulaci s nimi nebo s otevřeným
ohněm či jiným zdrojem zapálení,
b) zajistit přístup k rozvodným zařízením elektrické energie a k uzávěrům plynu, vody a
topení,
c) plnit příkazy a dodržovat zákazy týkající se požární ochrany na označených místech,
d) obstarat požárně bezpečnostní zařízení a věcné prostředky požární ochrany v rozsahu
stanoveném zákonem,
e) zajistit přístup k požárně bezpečnostním zařízením a věcným prostředkům požární
ochrany za účelem jejich včasného použití a dále udržovat tato zařízení a věcné
prostředky v provozuschopném stavu; uvedené povinnosti se vztahují na osoby, které
mají uvedená zařízení a věcné prostředky ve vlastnictví či užívání,
f) vytvářet v prostorách ve svém vlastnictví nebo užívání podmínky pro rychlé zdolávání
požáru a pro záchranné práce,
g) umožnit orgánu státního požárního dozoru provedení potřebných úkonů při zjišťování
příčiny vzniku požáru a v odůvodněných případech mu bezúplatně poskytnout
výrobky nebo vzorky k provedení požárně technické expertizy ke zjištění příčiny
vzniku požáru,
h) oznamovat bez odkladu územně příslušnému hasičskému záchrannému sboru každý
požár vzniklý při činnostech, které vykonává, nebo v prostorách, které vlastní nebo
užívá,
i) dodržovat podmínky nebo návody vztahující se k požární bezpečnosti výrobků nebo
činností,
j) umožnit výkon státního požárního dozoru podle § 35 a ve stanovené lhůtě splnit
opatření uložená orgánem státního požárního dozoru.
Prováděcí právní předpis stanoví některé podmínky požární bezpečnosti podle odstavce 1 písm. a).
2. Ten, kdo je povinen vykonávat dohled nad osobami, které nemohou posoudit následky
svého jednání, je povinen podle zvláštních zákonů dbát, aby tyto osoby svým jednáním
nezpůsobily požár.
3. Fyzická osoba nesmí:
a) vědomě bezdůvodně přivolat jednotku požární ochrany nebo zneužít linku tísňového
volání,
b) provádět práce, které mohou vést ke vzniku požáru, pokud nemá odbornou
způsobilost požadovanou pro výkon takových prací zvláštními právními předpisy,
c) poškozovat, zneužívat nebo jiným způsobem znemožňovat použití hasících přístrojů
nebo jiných věcných prostředků požární ochrany a požárně bezpečnostních zařízení,
d) omezit nebo znemožnit použití označených nástupních ploch pro požární techniku,
e) používat barevné označení vozidel jednotek požární ochrany,
f) provádět vypalování porostů.

