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1. Platnost „Provozního řádu“
Provozní řád je platný od data jeho schválení a podepsání zástupcem majitele Polyfunkčního domu Nová
Koulka, Křížová ul., Praha 5 (dále jen objekt), statutárním zástupcem společnosti SD Bohemia Group a.s.
Všechny oprávněné osoby s přístupem do objektu jsou povinni se Provozním řádem řídit a jsou povinni
seznámit s jeho obsahem všechny další osoby s přístupem do domu a bytových jednotek.
Provozní řád může být kdykoliv doplňován nebo měněn pouze vlastníkem objektu.

2. Vstup do objektu a obsluha zabezpečovacího systému
Vstup do objektu je zajištěn jedním vchodem a jedním vjezdem. Vstup a vjezd je z ulice Křížová. Dům má
k dispozici vjezdová garážová vrata, samozamykatelné vstupní dveře v 1. PP a samozamykatelné vstupní
dveře v 1. NP. Parkování v garáži je povoleno pouze na vyznačených stáních jmenovitě přidělených
uživatelům nebo majitelům těchto stání.
Oprávněné osoby vlastní klíč od vstupních dveří do objektu s přístupem do společných prostor.
Do bytových jednotek vlastní klíč pouze osoby s právem vstupu do jednotlivých bytových jednotek.
Osoby s právem vstupu do bytové jednotky také vlastní kód pro odkódování a zakódování elektronického
zabezpečovacího systému (dále jen EZS) bytových jednotek.
Při ztrátě jakéhokoliv klíče od objektu je nutné toto neprodleně nahlásit správci objektu, tel. číslo: 724 561
823.
Při prozrazení přístupového kódu k EZS (i při podezření) je nutné toto neprodleně nahlásit správci objektu,
rovněž na tel. číslo 724 561 823.
Prostory bytových jednotek jsou zabezpečeny elektronickým zabezpečovacím systémem. Každá bytová
jednotka má svůj vlastní samostatný EZS. Každému oprávněnému uživateli je přidělen kód, který používá
pro odkódování své bytové jednotky. EZS také umožňuje archivovat záznam o odkódování a zakódování.
Odkódováním jedné bytové jednotky nedojde k odkódování dalších bytových jednotek.
To samé platí pro zakódování. Zakódováním jedné bytové jednotky nedojde k zakódování ostatních
bytových jednotek.
U bytových jednotek se hlídá narušení, požární poplach, sabotáž a výpadek proudu. Nehlídá se čas
zakódování, pakliže není nájemcem výslovně požadováno a dojednáno na non-stop pracovišti PCO PRIMM
(viz dokument Domluvené reakce pultu centralizované ochrany).
Při ochodu z bytové jednotky bere majitel/nájemce bytu na vědomí, že neuzamčením bytové jednotky se
vystavuje riziku vniknutí nežádoucí osoby do bytové jednotky a nezakódováním EZS bytové jednotky se
vystavuje riziku, kdy při vstupu nežádoucí osoby do bytové jednotky nebude aktivován alarm a nebudou
aktivovány následné procesy ze strany non-stop dispečinku PCO, jako je zpětné volání a ověření situace,
případně zaslání výjezdové skupiny.
Doporučujeme proto vždy při odchodu z bytové jednotky zavřít okna, zamknout vstupní dveře do bytu a
zakódovat EZS.
Při odchodu z objektu je každý, kdo opouští prostory domu povinen zkontrolovat stav používaných, zejména
uzavření oken a dveří, vypnutí všech elektro spotřebičů, které by mohly způsobit požár, řádně za sebou
uzavřít vstupní dveře do domu.
Dům má hlavní vchodové dveře do domu (vchodové dveře jsou opatřeny samo-zamykacím zámkem, který
se manuálně nezamyká), dále dveře v 1. PP, vchod od stanoviště komunálního odpadu, a garážová vrata.
Poznámka: EZS lze zakódovat pouze za předpokladu, že jsou řádně uzavřeny všechny dveře a okna a
nepohybuje se v bytě žádná osoba. V opačném případě EZS nelze zakódovat. Ústředna v takovémto
případě hlásí: „Zóna XX není v klidu…“ – viz uživatelský manuál k EZS. V případě problému se zakódováním
nebo závadou je možné se obrátit na správce objektu, na tel. čísle 724 561 823.
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3. Pokyny při spuštění poplachu (narušení) EZS v bytových jednotkách
Pakliže není stanoveno mezi majitelem/nájemcem bytové jednotky a dispečinkem PCO jinak, platí
všeobecné pokyny níže:
V případě, že bude omylem (pozdním odkódováním, vstupem do zakódovaných prostor) vyvoláno narušení
objektu, ozve se zvukový signál a zároveň bude odeslána informace o narušení prostoru na PCO.
Přítomná osoba okamžitě o planém poplachu uvědomí PCO (pult centralizované ochrany) a to na jedno
z uvedených telefonních čísel:

602 111 158 nebo 266 106 715
Dispečer PCO má povinnost ověřit u kontaktních osob určených majitelem/nájemcem bytové jednotky pro
komunikaci s PCO, zda osoba, která informovala o planém poplachu, je oprávněná deaktivovat výjezd
zásahové skupiny, nebo zda se má výjezd uskutečnit. Tato povinnost dispečera PCO neplatí, pakliže planý
poplach o narušení nahlašuje kontaktní osoba za majitele/nájemce bytové jednotky určená pro komunikaci
s PCO.
V případě, že chybným postupem nebo nečinností majitelem/nájemcem nebo jinou osobou majitele/nájemce
dojde k výjezdu zásahové skupiny, budou náklady za úhradu tohoto výjezdu požadovány po majiteli/nájemci
bytové jednotky.
V případě, že dojde v době nepřítomnosti osob v objektu, v prostorech, které budou zabezpečeny EZS
k aktivaci poplachu a následně výjezdu výjezdové skupiny a bude zjištěno nedodržování této směrnice,
budou náklady za výjezd s tím spojené vyžadovány po majiteli/nájemci bytové jednotky. Po každém výjezdu
při poplachu předá společnost PRIMM bezpečnostní služba s.r.o. tzv. INCIDET REPORT, kde bude
zaznamenán den a čas výjezdu, popis smyčky s poplachem a fotodokumentace se specifikací k poplachu.
Pro přístup do domu je k dispozici výjezdové skupině PRIMM sada klíčů od hlavního vchodu do objektu a
klíče do jednotlivých bytových jednotek.
Společnost PRIMM se zavazuje použít klíče od pronajatých prostor jenom v případě požárního poplachu
nebo na výslovný pokyn majitele/nájemce bytové jednotky. V případě požárního poplachu, se pracovník nonstop dispečinku PCO vždy nejdříve pokusí kontaktovat majitele/nájemce bytu a tuto skutečnost mu oznámit.
Pakliže není možné kontaktovat majitele/nájemce bytu, oznámí tuto skutečnost před vstupem do bytové
jednotky majiteli domu.
1x týdně zašle PRIMM výpis událostí z PCO (zaznamenávání kódování bytu) na email majitele/nájemce
bytové jednotky.
Důvod aktivace poplachu včetně fotodokumentace bude předán současně s předložením požadavku na
úhradu nákladů. Důvodem výjezdu může být zejména otevřené okno, otevřená ventilace nebo mikroventilace okna, zapnutý ventilátor nebo rekuperace
V případě, že dojde aktivaci narušení EZS a výjezdu zásahové skupiny PRIMM, která zjistí v narušeném
prostoru nebo objektu přítomnost osoby, je tato osoba povinna svojí totožnost prokázat předložením
občanského průkazu bezpečnostnímu pracovníkovi PRIMM. V případě odepření prokázání totožnosti dojde
pracovníkem výjezdové skupiny k zavolání Policie ČR.
Domluvené reakce pultu centralizované ochrany na možné typy událostí jsou popsány a domluveny
s majitelem/nájemcem bytové jednotky v dokumentu Domluvené reakce pultu centralizované ochrany.

4. Pokyny při spuštění požárního poplachu EZS
V případě, že bude aktivován požární hlásič EZS z jakéhokoliv důvodu (detektováním požáru, cigaretovým
kouřem, nebo provozem v kuchyni apod.), ozve se zvukový signál a zároveň bude odeslána informace o
požárním poplachu na PCO a to v jakoukoliv dobu – tedy i když je EZS systém odkódován.
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Dispečer PCO má povinnost okamžitě vyslat na objekt zásahovou skupinu k prověření požárního poplachu a
následně volat kontaktním osobám, které můžou výjezd zásahového vozidla odvolat.
V případě, že se nedovoláme odpovědné osobě, která by výjezd odvolala, dokončí se výjezd zásahové
skupiny, která prověří místo požáru. Musí se vstoupit do bytové jednotky.
Přítomná osoba, která požární poplach způsobila je povinna okamžitě uvědomit PCO (pult centralizované
ochrany) a na jedno z uvedených telefonních čísel.

602 111 158 nebo 266 106 715
Dispečer PCO pak tuto informaci předává kontaktní osobě, která rozhodne o výjezdu nebo o dalším
postupu.
Postupuje se podle domluvených reakcí popsaných v dokumentu Domluvené reakce pultu centralizované
ochrany.

5. Pokyny při spuštění sabotáže EZS
Každý prvek EZS (ústředna, expandéry, čidla, vysílače, apod.) mají svou vlastní ochranu proti nepovolené
manipulaci, proti nepovolenému otevření.
V případě, že bude aktivována sabotáž EZS (sabotáž jakéhokoliv čidla nebo bezpečnostního prvku) neozve
se žádný zvukový signál, ale informace o sabotáži bude odeslána na PCO.
Dispečer PCO má povinnost okamžitě informovat kontaktní osobu, která rozhodne o dalším postupu, nebo o
výjezdu zásahové skupiny. Postupuje se podle domluvených reakcí popsaných v dokumentu Domluvené
reakce pultu centralizované ochrany.
Pozn.: musí se fyzicky zkontrolovat prvek EZS, který hlásil sabotáž a ověřit, zda nebyl poškozen. Do
pronajatých bytů se bez souhlasu nájemce v případě sabotáže nevstupuje.

6. Výpadek proudu a spojení EZS s PCO
Ústředny EZS a celý systém EZS je opatřen proti výpadku elektrického napájení akumulátorem, který zajistí
řádný provoz EZS i během výpadku proudu po nejméně 24 hodin.
Ústředna EZS v každé bytové jednotce je schopna detekovat výpadek elektrického napájení.
Při detekci výpadku proudu je tato informace odeslána na PCO.
V případě výpadku elektrického proudu se postupuje podle domluvených reakcí popsaných v dokumentu
Domluvené reakce pultu centralizované ochrany.
Spojení EZS na PCO je zajištěno voláním ze SIM karet z EZS ústředen na pevné telefonní linky PCO.
Jedná se o jednostrannou komunikaci EZS > PCO.
Z tohoto důvodu jsou nastaveny v EZS automatické testy, kterým se testuje nejméně 1x za 24hodin
funkčnost přenosu z EZS na PCO. V případě, že by systém PCO automatický test nebo jinou informaci
z EZS neobdržel více než 24 hodin, má dispečer PCO povinnost o tomto informovat kontaktní osobu
(nájemce, kontaktní osobu za majitele), která rozhodne o dalším postupu.
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7. Důležitá telefonní čísla
Integrovaný Záchranný Systém
Hasičský záchranný sbor
Policie
Městská policie
Záchranná služba první pomoci
Plyn - hlášení poruch
Elektrický proud - hlášení poruch
Voda – hlášení poruch
PCO – pult centralizované ochrany – PRIMM bezpečnostní služba
Osoba pověřena řízením správy objektu

112
150
158
156
155
1239
224 915 151
267 310 543
602 111 158, 266 106 715
724 561 823
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