
BEZPEČNOSTNÍ  DOTAZNÍK  KE  SMLOUVĚ 
O  STŘEŽENÍ  OBJEKTU

Město Moravská Třebová 
            městská policie  -  Komenského 46,  stálá služba  -  604 611 973

Název objektu (Jméno):  

číslo objektu na PCO (vyplní správce PCO):    tel. id.: 

Celá adresa objektu:  

IČO: DIČ:    tel. do objektu:  

Objekt střežení:
 byt        rodinný dům      kancelář      prodejna      úřad          jiný:  

Velikost zabezpečeného objektu, (odhadnutá):   m²

Vyrozumívané kontaktní osoby v daném pořadí pro případ poplachu či jiné informace:
1) jméno, tel. číslo, adresa: 

2) jméno, tel. číslo, adresa: 

3) jméno, tel. číslo, adresa: 

4) jméno, tel. číslo, adresa: 

5) jméno, tel. číslo, adresa: 

Vyrozumívat i v případě planého poplachu:    ANO    NE     

Vyplní zákazník nebo správce PCO, nebo bude přiložen či dodán servisní list:

Typ  EZS:  Přenos na PCO:    Formát přenosu: 

Zóny v objektu:



                                                        

Tísňová tlačítka :   ANO        počet                        NE    

Zvuková signalizace poplachu na objektu (siréna) :    ANO                             NE    

Další údaje vztahující se k objektu (počet podlaží, popis rizikových míst pro vniknutí do objektu a únik 
pachatele, pes v objektu, apod):  

Klíče od objektu předány: (v případě jejich dodání zákazníkem – počet, popis, datum předání):  

Vnitřní kontrola:    ANO                  NE                

Požadované doplňkové služby:  

   zasílání měsíčních výpisů na e-mail:  

   kontrola zajištění objektu (zapnutí zabezpečovacího systému do určeného času): 
       v prac. dny v   hod. a mimo pracovní dny v    hod.

 
   další požadované informace z objektu (odemčení, zamčení, výpadky napájení, poruchy, apod.): 

       

  vzdálený přístup           uživatelské jméno:             heslo:  

Fakturační adresa: (není nutná, pokud je stejná s adresou objektu střežení)

E-mailová adresa :

Servisní firma bezpečnostního systému, kontakt. tel.: 

Servisní firma protipožárního systému, kontakt. tel.:  

Datum vypsání  dotazníku:        Za objednavatele:  

Správce systému PCO  Města Moravská Třebová: Jiří Dopita
    e-mail: jdopita@mtrebova.cz  

pco@mtrebova.cz
mobil.: 731 031 231
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