Příloha č. 3 Směrnice Stanovení organizace zabezpečení požární ochrany
Povolení k provedení svářecích prací na pracovištích 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy (2. LF UK)
Povolení svářecích prací je zpracováno v souladu s vyhláškou MV 87/2000 Sb., podmínky bezpečnosti při svařování a nahřívání
živic v tavných nádobách, v platném znění.
Místo provádění svářecích prací:

…………………………………………………………………………………………….

Zahájení svářecích prací (den a čas):

............................................................................................................................................

Ukončení svářecích prací (den a čas): …........................................................................................................................................
Dodavatel provádějící svářecí práce: …………………………………………………................................................................
Svářeč (jméno a příjmení):

…………………………….. ..............................................................................................

Číslo svářečského průkazu:

……………………….........................................................................................................

Preventivní opatření provedená k zamezení vzniku požáru (lze rozšířit na dalším listu):
………………………………………..............................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………..................................................................
Kontrola pracoviště po sváření bude prováděna v intervalu .............. minut po dobu ............... hodin.
Kontrolu pracoviště po sváření bude provádět (jméno + příjmení): ………………………………………………………………
Podpis osoby, která bude provádět kontrolní činnost svářecího pracoviště po svařování: ………………………………………..
Kontaktní osoby pro případ požáru nebo jiných organizačních změn:
za 2. LF UK:

……………………………………………………...............

za dodavatele:

………………………………………………………………

Dodavatel svářecích prací je povinen při provádění svářecích prací dodržovat všechny povinnosti požadované předpisy BOZP a
PO.
Mezi svářecí práce patří:
a)

sváření kovů nebo plastů elektrické nebo plamenem,

b)

nahřívání živic elektrické nebo plamenem,

c)

dělení kovů plamenem.

Dodavatel svářecích prací je povinen učinit taková bezpečnostní a protipožární opatření, aby nedošlo k požáru, výbuchu nebo
jinému ohrožení osob nebo majetku při provádění svářecích prací a následně po ukončení svářecích prací. Určená osoba 2. LF UK
osobně provádí předání a převzetí svářecího pracoviště/místa sváření a kontroluje dodržení stanovených preventivních opatření
uvedených v tomto formuláři. Podepsanou kopii tohoto Povolení musí mít svářeč při svařování u sebe.
Ukončení svářecích prací je svářeč povinen nahlásit na recepci objektu nebo odpovědné osobě 2. LF UK.
Krizové telefonní číslo v případě požáru -

Hasiči: 150 nebo IZS: 112

Zdravotnická záchranná služba: 155

Svářecí práce schválil:
....................................................
Vedoucí správy budov 2. LF UK

Dne:

………………………..............

Dne:

……………………….............

S obsahem povolení souhlasí, obsahu rozumí a povolení převzal:
………………………….................
(odpovědný zástupce dodavatele)
Rozdělovník: 1x 2LF, 1x dodavatel

