Příkaz
k zajištění požární ochrany na úseku seznámení
Pan Jiří Krupička byl seznámen s opatřeními zabezpečení požární ochrany dle
zákona 133/85 Sb., ve znění pozdějších předpisů v DOZP Leontýn, na akci
„Poskytování zahradnických služeb pro DOZP Leontýn“

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Povinnost seznamovat své podřízené pracovníky s příkazy vydanými v DOZP.
Kontrolovat plnění stanovených Nařízení vydané v DOZP.
Seznamovat se s riziky, která se vyskytují na pracovištích DOZP.
Dbát základních povinností požární bezpečnosti při práci.
Neohrožovat ostatní pracovníky svým jednáním při pobytu a činnosti DOZP.
Informovat svého vedoucího s nedostatky v zajištění požární ochrany
Dodržovat zákaz kouření v objektech DOZP.
Dodržovat pokyny, příkazy, zákazy a informace na výstražných tabulkách.

V Leontýně, dne 21. 9. 2018

Jiří Krupička
……………….…………………………
razítko a podpis osoby oprávněné k podpisu

Směrnice
k zajištění BOZP dle ZP § 132 odst. 4
Pro naplnění ustanovení ZP §132 odst. 4 o zajištění ochrany života a zdraví
zaměstnanců při práci s ohledem na rizika možného ohrožení jejich života a zdraví,
upozorňuji Vás na požadavky, které klademe na Vás i Vaše zaměstnance v případě,
že budou v prostorách podniku provádět námi požadované činnosti.
1. Chceme, aby u zaměstnanců, kteří budou prací u nás pověřeni, bylo
v případě nutnosti možné prokázat požadovanou kvalifikaci z hlediska
bezpečnosti práce pro výkon práce a budou prokazatelně proškoleni o
právních a ostatních předpisech k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při
práci v termínu ne starším 12 měsíců.
2. U nás zaměstnance prokazatelně seznámíte s charakteristickými požadavky
pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci tak, jak je vyžadujeme my
a seznámíte je s našimi riziky. Ta souvisí s místem práce Vašich zaměstnanců
u nás a mohla by je ohrozit, seznámíte je i s našimi návrhy, jak se mají před
těmito riziky chránit.
3. Při práci musí Vaši zaměstnanci používat předepsané osobní pracovní
pomůcky.
4. Stroje, technická zařízení, přístroje a nářadí, která budou Vaši zaměstnanci
používat, musí být vybaveny ochranným zařízením, řádně udržovány a
používány tak, aby nemohly ohrozit naše zaměstnance a klienty.
5. Pro práci ve výškách požadujeme vybavení vašich zaměstnanců bezpečnými
a schválenými prostředky kolektivního nebo osobního zajištění a zajištění
místa ve výšce, aby naši zaměstnanci a klienti nebyly ohroženi padajícími
předměty a materiálem.
6. Vaši zaměstnanci budou zajišťovat místa práce tak, aby naši zaměstnanci a
klienti nebyly zbytečně omezováni ve výkonu své práce a činnosti, a aby tato
místa nebyla zdrojem rizik.
Je tedy nutné, abyste před zahájením požadovaných prací písemně informovali o
rizicích, která budou provázet vaši činnost a do jaké míry ochranu našich
zaměstnanců a klientů zajistíte, případně jaká opatření bude nutno provést.
Stejně budeme postupovat i my, písemnou formou Vás budeme informovat o
rizicích, která by mohla ohrozit Vaše zaměstnance.

Informace i rizicích
Rizika spojená s investiční akcí: „Poskytování zahradnických služeb pro

DOZP Leontýn“

1) V celém objektu DOZP je obtěžujícím rizikem kouření
Opatření: Zákaz kouření v prostorách a kancelářích, pokud jsou zde přítomni i
nekuřáci
2) U všech el. zařízení je rizikovým faktorem styk s živými částmi e. zařízení a
používání el. zařízení v rozporu se zásadami bezpečné obsluhy.
Opatření: Osoby bez elektrotechnické kvalifikace nesmí zasahovat do el. zařízení. Při
práci na el. zařízení kvalifikovanými osobami použít veškerá opatření k zabezpečení
el. zařízení proti záměrnému, neúmyslnému i nahodilému spuštění, el. pohyblivé
přívody ukládat tak, aby nemohlo dojít k jejich mechanickému poškození.
3) Na všech odstavných plochách je rizikovým faktorem zde uskladněný materiál,
palety, přepravky nebo jiná zařízení
Opatření: Nevstupovat bez důvodu do těchto prostor, při nutnosti vstupu dodržovat
zásady BOZP.
4) Pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců při práci požadujeme
od osob, které zde budou provádět smluvně zadané práce:
a) Bezpečný, nezávadný a zdraví neohrožující výkon činnosti v souladu
s platnými zásadami a opatřeními
b) Respektovat opatření, která vedou k prevenci možných rizik.
c) Provádět Práci ve stanoveném a vyhrazeném prostotu. Při opuštění staveniště
musí být prostor vždy řádně označen a zabezpečen proti vstupu cizích osob.
d) Používat určené zdroje pro odběr el. energie a zabezpečovat své spotřebiče a e.
přívody tak, aby nebyly zdrojem úrazů zaměstnanců a klientů DOZP.
e) Určené pracoviště nenechávat bez dozoru, zabránit vstup jiným osobám.
f) Pro případné vícepráce používat zaměstnance pouze po dohodě s jeho
příslušným vedoucím zaměstnancem.
g) Používat pomůcky, nářadí a nástroje pouze k určenému účelu, neimprovizovat.
h) Používat pomůcky, nářadí, zařízení a nástroje DOZP pouze se souhlasem
příslušného vedoucího zaměstnance.
i) Na všechny zdroje nebezpečí včas upozornit.

j) Všechny zdroje nebezpečí zajistit způsobem, který je nejúčinnější, a podle
charakteru zdroje rizika označit.
k) Nevytvářet rizikové faktory nepořádkem na svém pracovišti a v okolí
pracoviště.
l) Pracoviště po skončení práce uvést do bezpečného, zdraví neohrožujícího stavu.
Po ukončení akce uvést prostory do původního stavu.
m) Pracoviště a práci předat příslušnému vedoucímu zaměstnanci DOZP.
n) Na odloučených pracovištích nepracovat osamoceně.
o) Pro řidiče motorových vozidel platí dodržování zásad uvedené ve vlastní
směrnici „Poučení řidičů“.

Komunikace v DOZP Leontýn
Hlavní dopravní venkovní cesta používaná pro navážení materiálu cizími subjekty.
Jiné prostory této komunikace mohou být využívány pro nakládku a vykládku jen
mimořádně, se souhlasem odpovědné osoby, na dobu nezbytně nutnou, a za použití
výstražným a zabezpečovacích zařízení.
Komunikace smí být využívána chodci. Chodci jsou povinni používat pro ně
zřízených chodníků, komunikace smí použít v případech, kdy není jiný způsob
k dosažení cíleného místa.
1) Na všech komunikačních cestách je rizikovým faktorem střet s motorovým i
nemotorovým vozidle s jinou osobou, na venkovních komunikacích střet
s nákladním automobilem
Opatření: Dát přednost automobilům a traktoru.
2) Na všech pracovištích zaměstnanců DOZP je rizikovým faktorem pro vznik
úrazu omezování pracovních pohybů obsluhy, jeho manipulačního prostoru a
přímý styk s pohybujícími se nebo rotujícími částmi strojů nebo zařízení.
Opatření: Kde není chodník, chodci chodit po levém okraji komunikace. Zákaz
bezdůvodného vstupu na pracoviště strojů a zařízení. Zákaz manipulace na
strojích a zařízení i v případě provádění kontrol, revizí, údržby a oprav bez
předchozího opatření a oznámení vedoucímu daného úseku.
3) Při nutných pracích ve výškách je rizikovým faktorem ohrožení zaměstnanců
v prostoru pod místem práce.
Opatření: Používání standardních prostředků pro zvyšování místa práce ve
výšce, používání nářadí zajištěného proti pádu ohrožení a zabezpečení prostotu
pod místem práce.

4) Požadavky na snížení rizika – rizika spojená s provozem na komunikacích:
a) Nerovnost a výtluky na komunikacích.
b) Překážky zužující komunikace.
c) Sklon komunikace.
d) Nedodržení povolené rychlosti.
e) Pohyb chodů a klientů.
f) Neosvětlenost za snížené viditelnosti.
g) Neošetření komunikace v zimě.
h) Práce na komunikaci.
i) Znečištění ropnými, popřípadě jinými nebezpečnými látkami.
j) Couvání.
k) Odstavení vozidel na komunikaci.
Opatření:
a) Přizpůsobení rychlosti stavu a povaze vozovky, jízda po pravé
straně vozovky, opatrné vyhýbání se nerovnostem v protisměru.
b) Neponechávat materiál, stroje, vozidla a předměty nahodile na
komunikaci. Každou překážku na komunikaci výstražně označit,
za snížené viditelnosti osvětlit. Vozidla stojící na komunikaci za
snížené viditelnosti musí být osvětlena. Kolem překážek musí být
zajištěn bezpečný průjezd.
c) Neodstavovat a neopouštět vozidla ve svahu, v případě nutnosti
opuštění vozidla v tomto prostoru vozidlo zabezpečit ruční
parkovací brzdou, zařadit nižší rychlostní stupeň a vozidlo
zaklínovat.
d) Nepřekračovat maximální povolenou rychlost 5km/hod., rychlost
přizpůsobit situaci na vozovce.
e) Chodci se po komunikaci pohybují zásadně vlevo, aby šli
v protisměru vozidel, to samé platí i při dopravě břemen na
ručním vozíku. Při ruční dopravě břemen musí být objemnější
břemena nesena tak, aby nedošlo k zachycení míjejících vozidel.
Chodci dávají přednost vozidlům.
f) Komunikace musí být za snížené viditelnosti osvětlena intenzitou,
která umožní dobrou orientaci a světla musí být rozmístěna tak,
aby netvořila tmavá místa.
g) Pro zimní provoz na komunikacích a pro údržbu komunikací
v zimním období bude vždy vydán příkaz ředitelky, kterým bude
stanoven způsob údržby a odpovědnosti za bezpečný stav
komunikací.
6) Organizace dodržování pokynů

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

Povinnost seznamovat podřízené pracovníky s příkazy vydanými v DOZP.
Kontrolovat plnění stanovených nařízení vydaných v DOZP.
Seznamovat se s riziky, které se vyskytují na pracovištích DOZP.
Dbát základních povinností vyplývajících z dodržování bezpečnosti při práci.
Neohrožovat ostatní pracovníky svým jednáním při pobytu a činnosti v DOZP.
Informovat svého vedoucího s nedostatky v zajištění bezpečnosti práce.
Dodržovat zákaz kouření v objektech DOZP.
Dodržovat pokyny, příkazy, zákazy a informace na výstražných tabulkách.

V Leontýně, dne 21. 9. 2018

Jiří Krupička
………………………………..…………
razítko a podpis osoby oprávněné k podpisu

