MĚSTSKÁ POLICIE BRNO • VAŠE POLICIE

EVROPSKÝ DEN PREVENCE VLOUPÁNÍ

BEZPEČNÁ ADRESA
Bez vlastního přičinění, nebude váš domov tak bezpečný, jak by mohl být.
Přijďte se inspirovat a poradit:

22. 6. 2019 od 10:00 do 17:00 h na RIVIÉRU
Areál dopravní výchovy a vzdělávání, Bauerova 7, Brno Pisárky
Okružní linka MHD č. 84 a 44, zastávka RIVIÉRA
Osobní poradenství a praktické ukázky:
















Mechanické zabezpečovací systémy pro bytové i rodinné domy, byty a společné prostory. Elektronické přístupové systémy.
Označování výrobků a význam označení pro výběr vhodného zabezpečení (RC třídy, certifikáty).
Bezpečnostní kování, cylindrické vložky, systémy vlastního, společného, hlavního a generálního klíče.
Zámky na kontejnery, popelnice, garážová vrata, schránky, rozvaděče, skříně, dvoukřídlé dveře, motocykly, jízdní kola, přívěs y.
Bezpečnostní dveře, bezpečnostní a protipožární dveře, bezpečnostní fólie na skla, bezpečnostní okenice.
Nůžkové mříže, pevné mříže, brány, ploty a zábradlí.
Požární prevence v domácnostech a bytových domech, platné právní a technické normy.
Práva a povinnosti nájemníků i nájemců, nájemní smlouvy, stanovení nájemného, výpovědi z nájmu atd.
Problematika obecních bytů (běžné, sociální, startovací), povinnosti a práva žadatele, nájemníka, správce i vlastníka.
Problematika bydlení a sousedských vztahů s osobami trpícími duševním onemocněním.
Prezentace metod, techniky a možností zajišťování stop na místě vloupání do bytů, domů a jiných objektů – daktyloskopické
stopy, mechanoskopické, trasologické, pachové, foto a video dokumentace atd.
Prezentace portálu SOUSEDÉ, který poskytuje on -line prostor s chytrými funkcemi, akčními nabídkami a také s odbornými radami, užitečnými tipy a novinkami ohledně bydlení.
Prezentace služby VARUJ MĚ, která může majitele vozidel informovat o tom, že nechali na autě rozsvícená světla, otevřené
okno, špatně zaparkovali nebo nechali vozidlo v ulici, kde zrovna probíhá blokové čištění. Okamžitá náprava může zabránit dalším případným škodám i pokutám.
Kontaktní pracoviště projektu BEZPEČNÁ ADRESA – informace o získání certifikátu bezpečného bydlení pro bytové domy.

Program:
10:00 – 12:00 - Přednáška v sále budovy Zámečku v areálu Riviéra
Základní přehled technických norem pro mechanické zabezpečovací systémy a přehled mechanických zábranných prostředků na českém trhu. Označování výrobků a význam označení pro výběr vhodného prostředku (RC třídy, certifikáty). Základní
doporučení pro zabezpečení vstupů do bytových domů a společných prostor. Přehled Elektronických zabezpečovacích systémů.
Přednášející: Ing. Ladislav Kratochvíl – Asociace zámkových a klíčových služeb ČR
10:00 – 17:00 - Individuální poradenství a konzultace, praktické ukázky zabezpečovacích produktů v hale dopravního hřiště
a budovy Zámečkuv areálu Riviéra.

Poradenství:
Asociace zámkových a klíčových služeb České republiky, Specialisté - ROSTEX VYŠKOV s.r.o., Specialisté - EVVA .s r.o. Praha, Specialisté - TOKOZ a.s. Žďár nad Sázavou,
Specialisté Mul-T-Lock Czech & Slovakia, Specialisté - AD SECURITY s.r.o. Česká Lelekovice, Specialisté - Práh jižní Morava Brno, Specialisté – Sdružení obrany spotřebitele – asociace,
Bytová ombudsmanka – Magistrát města Brna, Specialisté – Hasičský záchranný sbor JMK, Specialisté – SKPV Policie ČR Ř JMK, Preventisté – Městská policie Brno, Specialisté - portálu
Sousedé, Specialisté - služby Varuj, mě.
V rámci akce pořádané Městskou policií Brno budou pořizovány obrazové a zvukové záznamy za účelem prezentace organizátora akce. Městská policie Brno nenese odpovědnost za záznamy pořízené a zveřejněné jinými subjekty.

