
 

Bezpečnostní pokyny pro pobyt a 
jízdu v areálu Chempark Záluží 

Základní povinnosti a pravidla platná pro 
všechny osoby, které se zdržují na území 
areálu Chempark Záluží 
� zákaz zahájení jakékoliv práce bez platného povolení 

� zákaz používání zařízení sloužících k reprodukci hudby 
s použitím sluchátek 

� zákaz kouření v celém areálu (včetně kabiny vozidel) 

� zákaz jakékoliv neoprávněné manipulace se zařízením 

� zákaz vstupu pod vlivem alkoholu a návykových látek 

� zákaz vnášení a požívání alkoholických nápojů a návykových 
látek 

� zákaz vnášení střelných zbraní a výbušnin 

� zákaz fotografování a filmování 

� zákaz vstupu osob mladších 15 let s výjimkou exkursí 

� zákaz vstupu se zvířaty 

Důležitá telefonní čísla:  

Hasiči Pevná linka: 150,112 z mobilu: 47 616 150 0 

Lékař Pevná linka: 155,112 z mobilu: 47 616 155 0 

Policie ČR 158,112  

Bezpečnostní agentura 159, 5865, 3222 
Dispečink spole čnosti 3111, 3112 
Pracovišt ě vstup ů a vjezdů  2497, 3262 

Ochrana areálu  4080 

Zákaznické centrum areálu  4215, 4154 

Recepce administrativní budovy  4901 

 

Povinnosti všech osob v areálu  
� prokázat se při vstupu do areálu platným dokladem 

opravňujícím ke vstupu nebo vjezdu; 

� respektovat bezpečnostní a dopravní značení, informační a 
výstražné tabule, varovné signály a pokyny systému ozvučení 
areálu, v případě havárie i pokyny provozních zaměstnanců; 

� používat pro chůzi a k jízdě pouze určené komunikace; 

� ohlásit se okamžitě při vstupu do provozovny nebo při příjezdu 
na místo určení u odpovědného vedoucího; 

� nevstupovat do provozoven nebo prostorů, kde neplníte 
žádnou pracovní činnost 

� nevstupovat do prostoru železniční vlečky; 

� nevstupovat do prostorů pod úrovní terénu; 

� dodržovat zásady pořádku, čistoty a ohleduplnosti k životnímu 
prostředí; 

� nepoužívat elektronické přístroje včetně mobilních telefonů ve 
vyznačených zónách s nebezpečím výbuchu; 

� dbát pokynů pracovníků hasičské záchranné služby, 
bezpečnostní agentury a osob oprávněných ke kontrole 
(prokazují se průkazkou s šedým pruhem) a na jejich žádost 
prokázat svoji totožnost; 

� každou mimořádnou událost (úraz, dopravní nehodu, 
průmyslovou havárii, apod.), nahlásit na dispečink společnosti; 

Havarijní signály  
V rámci havarijního informačního systému je areál ozvučen 
inteligentními elektronickými sirénami zajišťujícími informování 
všech osob zejména ve venkovních prostorech a havarijním 
okruhem závodního rozhlasu zajišťujícím informování všech osob 
v objektech. 

� Stav ohrožení   - kolísavý tón po dobu 15 vteřin s následným 
slovním třikrát opakovaným upřesněním: ÚNIK HOŘLAVÉHO 
PLYNU nebo ÚNIK TOXICKÉHO PLYNU nebo POŽÁR 
V AREÁLU 

� Konec ohrožení - úder gongu s následnou slovní třikrát 
opakovanou informací: KONEC OHROŽENÍ 

� Zkouška ozvu čení - nepřerušovaný tón po dobu 15 vteřin a 
následná slovní třikrát opakovaná informace: ZKOUŠKA 
SIRÉN  

Upozorn ění pro všechny osoby v areálu 
Porušením těchto povinností se vystavujete nebezpečí zákazu 
vstupu nebo vjezdu do areálu. Kontrolu jejich dodržování je 
oprávněn provádět zaměstnanec bezpečnostní agentury 
v uniformě a osoby vybavené průkazkou s šedým pruhem. 
 
 

Povinnosti / upozorn ění pro jízdu v areálu  
Pro provoz na komunikacích platí ustanovení zákona o provozu na 
pozemních komunikacích v platném znění. 

Dále platí upozorn ění 
� komunikace určené pro provoz silničních vozidel jsou značeny 

na křižovatkách písmeny a čísla uvedenými na svislé značce; 
� křižovatky neoznačené dopravními značkami s vyznačením 

přednosti v jízdě jsou křižovatky stejného řádu a platí na nich 
přednost vozidel přijíždějících zprava; 

� maximální povolená rychlost pro jízdu v areálu je 40 km/h; 
� maximální povolená výška vozidel nebo soupravy je 4,0 m; 
� označení železničních přejezdů je provedeno bez odstupových 

značek; 
a povinnosti  
� nahlásit dopravní nehodu na dispečink společnosti, včetně 

případného poškození komunikace, dopravního značení, 
apod., došlo-li ke zranění osob případně ke vzniku jiné škody 
na majetku rovněž Policii ČR; 

� dodržovat zákaz stání vozidel a pracovních strojů pod 
potrubními mosty a v okruhu 3 metrů od hydrantů; 

� dát přednost všem vozidlům jedoucích po komunikaci, na 
kterou vyjíždí a to při výjezdu z výrobny, skladovacích prostorů 
nebo jiných míst ležících mimo komunikaci; 

� vyžádat si souhlas odpovědného vedoucího pro vjíždění do 
budov a výrobních prostorů; 

� respektovat případné řízení silničního provozu pracovníky 
hasičského záchranného sboru, bezpečnostní agentury, 
ochrany areálu, správy komunikací a železniční dopravy; 

� zastavit vozidlo při zaznění sirény co nejblíže k pravému okraji 
vozovky, vypnout motor, vyslechnou zvukovou zprávu a 
neprodleně uposlechnout případné pokyny. V případě, že se 
vozidlo nachází v zóně havárie s únikem hořlavého nebo 
toxického plynu musí řidič nechat klíčky od vozidla na sedadle 
a opustit  

� používat stanovené osobní ochranné pracovní prostředky 
vyplývající z rizik možného ohrožení života a zdraví osob pro 
daný prostor, při pohybu mimo kabinu vozidla. 

� vozidlo a ohrožený prostor kolmo na směr větru. Při ostatních 
havarijních situací opustit ohrožený prostor odjezdem vozidla 
směrem od místa havárie; 

� používat stanovené osobní ochranné pracovní prostředky 
vyplývající z přepravy nebezpečných věcí podléhajících 
dohodě ADR a vyplývajících z prostředí s nebezpečím 
výbuchu (nehořlavé, antistatické prostředky); 

� dodržovat povinnost mít oblečenou reflexní vestu při jízdě na 
kolech, motokolech nebo mopedech; 

� používat stanovené osobní ochranné pracovní prostředky 
vyplývající z rizik možného ohrožení života a zdraví osob pro 
daný prostor, při pohybu mimo kabinu vozidla. 

 

icechova
Text napsaný psacím strojem
Příloha č. 4 Zadávací dokumentace veřejné zakázky Autokláv pro katalytické testy / Autoclave for catalytic tests“




