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A. IDENTIFIKA NÍ ÚDAJE O STAVB

A1. Údaje o stavb
Druh stavby: elem stavby je vybudování dopravní technologie

VEP za ú elem jejich dopravy do definovaných
prostor k rekultivaci pomocí certifikovaných produkt

Název stavby: Severní lom II – prostor pro využití VEP – 1. etapa

Místo stavby: EZ, a. s. Elektrárny Pruné ov, 432 01 Kada

Charakter stavby: Liniová stavba

Základní p edpoklady výstavby:
asové údaje o realizaci stavby, len ní

na etapy)

edání staveništ  – 11/2018
Stavba rozd lena na SO a PS

A2. Identifika ní údaje zú astn ných osob
Zpracovatel projektové dokumentace:
Obchodní firma: in PROJEKT LOUNY ENGINEERING, s.r.o.
Sídlo: Na Valích 899, 440 01 Louny
Zodpov dný projektant HIP: Ing. Petr Gnida

Zadavatel – stavebník:
Obchodní firma: EZ a. s., I  45274649
Sídlo: Praha 4, Duhová 1531/3, PS  140 00
Dozor (dozor investora):  Pavel Klement

Hlavní dodavatel:
Obchodní firma: EZ Energetické produkty s.r.o.
Sídlo: Komenského 534, 253 00 Hostivice

Dodavatelé: Ostatní dodavatelé budou vybrání v rámci výb rového ízení.

Obchodní firma: EZ Energetické produkty s.r.o.
Sídlo: Komenského 534, 253 01 Hostivice
Projektový manažer: Ing. Martin Kratochvíl
Technik projektu: Petr Kone ný

Ostatní dodavatelé budou vybrání v rámci výb rového ízení.
Dodavatelé odpovídají za aktualizaci všech svých poddodavatel  hlavnímu dodavateli.

Datum trvání akce: od 11/2018 – 12/2020

B. SITUA NÍ VÝKRES STAVBY

Viz projektová dokumentace a dále: Celková situace území, kde budou vyzna eny vjezdy na pracovišt  a s tím
související dopravní omezení.
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C. POPIS

C1. Popis, stávající stav:
V sou asné dob  (rok 2018) probíhá ukládání VEP p es pásový dopravník PD21 v sou innosti se

shazovacím vozem SV21 a pásovým vozem PVZ27, které bude pokra ovat realizací v jí ovitých p estaveb
DPD21 severním sm rem.

Záv re nou etapou dotvarování území bude vyrovnání deprese po t žb  p ekryvných zemin
v jihovýchodní a východní ásti území v etn  prostoru kazety EGS . 4. Pro tento ú el bude nutno p ipravit
novou startovací hráz pro položení dopravníku DPD24 na východní hranici PTR SL a následn  realizovat
ukládání VEP s využitím shazovacího vozu SV24 a pásového zakládacího vozu PVZ25, p emž budou
provád ny paralelní p estavby PD24 v krocích cca 75m západním sm rem. Toto ešení je zásadn  podmín no
znovu zprovozn ním DPD13 a DPD14 v etn  SV14.

Využití PD13 a PD14 bude i k doprav  VEP v plánovaném zakládání v prostoru PTR SL-II.

Termíny p estaveb a kubatury vycházejí z m sí ní výpo tové produkce VEP EPR a musí být up esn ny
v pravidelných aktualizacích dokumentace s p ihlédnutím k aktuálnímu stavu ukládání stabilizátu, který je dán
množstvím skute  dopravovaného materiálu do PTR SL.

ást p ekryvných zemin ur ená pro finální protiprašné opat ení bude uložena v nárazníkovém pásmu do
50m od hranice prostoru rekultivace (východn  od PD24).

esuny p ekryvných zemin a rekultiva ní innost je rozsahem jiného navazujícího projektu.

Jedná se o p estavby a prodloužení stávajících pásových dopravník  a stávající technologie, nevyžadující
stavební povolení ani ohlášení dle stavebního zákona . 183/2006 Sb.,
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D. ZÁKLADNÍ POJMY A ZKRATKY

D1. Základní pojmy:

Dodavatel díla – smluvní partner zadavatele.

Odpov dný zam stnanec – Dodavatelem ur ený zam stnanec nebo osoba odpov dná za ízení inností
v rámci akce dodavatele. Ur ení musí být provedeno písemnou formou. (Jedná se o odpov dného
zam stnance smluvního partnera uvád ného v dokumentu EZ_SD_0039r04 – Pravidla chování v EZ, a. s.
KE)

Poddodavatel – smluvní partner Dodavatele, p ípadn  subdodavatel

D2. Zkratky
Seznam nej ast ji použitých zkratek:
Dále uvedené zkratky se vyskytují nejen v souhrnné technické zpráv , ale i v ostatních textových ástech
dokumentace:

BOZP Bezpe nost a ochrana zdraví p i práci
HZS Hasi ský záchranný sbor
KE Klasické elektrárny
SD Severo eské doly, a.s.
SO Stavební objekt
PS Provozní soubor
sBOZP Specialista BOZP EZ EP
OO Odpov dná osoba
OZO     odborn  zp sobilá osoba
VP Vedoucí práce
AC el. st ídavá soustava
AS TP automatizovaný systém ízení technologických proces
BD basic design - základní projekt
BO žná oprava
BOZP bezpe nost a ochrana zdraví p i práci
BS bagrovací stanice

SN eská státní norma
UBP esky ú ad bezpe nosti práce

DCS distribu ní ídicí systém
DNT Doly nástup Tušimice (lokalita SD)
DPD dálková pasová doprava
DPS díl í provozní soubor
DS dokumentace pro stavební ízení
DÚ dokumentace pro územní ízení
EGS energosádrovec
EPS elektrická požární signalizace
EPR Elektrárna Pruné ov
EZS elektronická zabezpe ovací signalizace
FAC finally acceptance certificate (protokol o kone ném p evzetí)
HMG harmonogram projektu
IGP inženýrsko-geologický pr zkum
MaR ení a ízení
nn nízké nap tí
OK ocelová konstrukce
OŽP ochrana životního prost edí
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PAC preliminary acceptance certificate (protokol o p edb žném p evzetí)
PD pásový dopravník
PTR prostor technické rekultivace
PTR SL Prostor technické rekultivace Severní lom
PTR SL-II Prostor technické rekultivace Severní lom II
PVZ Pásový v z zakládací
SHZ stabilní hasící za ízení
SK systém kontroly a ízení
SL oblast Severní Lom
SL-II oblast Severní Lom II (rekultiva ní plochy Merkur Letišt  I,II,III, Merkur XXII)
SO stavební objekt
SoD smlouva o dílo
SV shazovací v z
VEP vedlejší energetické produkty
vn vysoké nap tí
vvn velmi vysoké nap tí
ZS za ízení staveništ
IK     identifika ní karta
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E. ZÁSADY BOZP PRO DODAVATELE

E1. Seznámení se zásady BOZP pro dodavatele
Zásady BOZP pro dodavatele budou p edány dodavatel m v rámci požadavk  na BOZP. Podpisem do
prezen ní listiny dodavatelé vyjad ují tím sv j závazek jej dodržovat. S tímto dokumentem dodavatel seznámí
své zam stnance. Prezen ní listina  o prokazatelném seznámení všech zam stnanc  bude p edána sBOZP,
seznámení provede odpov dný zam stnanec dodavatele OO.
Podepsání zajiš uje odpov dná osoba dodavatele (OO).
Dodavatelé jsou v souvislosti s tím povinni pr žn  informovat sBOZP o subdodavatelích prací minimáln  8
dní p ed zahájením práce.

Dodavatelé udržují aktuální p ehled svých dodavatel  v etn  jejich poddodavatel .
Dodavatelé odpovídají za aktualizaci seznamu všech svých poddodavatel  hlavnímu dodavateli.

F. ORGANIZA NÍ OPAT ENÍ, INFORMACE

F1. Organiza ní opat ení
Veškeré montážní práce na této akci: EPR Severní lom II - budou provád ny na pracovištích, kde se bude dle
HMG pohybovat více dodavatel , dále budou provád ny práce a pohyb nákladní dopravy po komunikaci, která
je ur ena jako jediná p íjezdová komunikace, proto je nutné zajistit koordinaci provád ných prací v etn
zajišt ní pr jezdnosti této komunikace, pop ípad  její uzav ení a ur ení objízdných tras. Tato koordinace prací
bude zajišt na denn  na koordina ních poradách – viz bod 1.

1. Upozorn ní:

 V prostorech úložišt  Severním lom jsou soub žn  s touto akcí provád ny innosti zajiš ující
plynulý chod elektráren Pruné ov, proto je nutné zajisti sou innost a koordinaci mezi zadavatelem

EZ, a. s., a mezi hlavním dodavatelem EZ EP a zamezit tak pohybu i dopad m realizace
projektu do provozované ásti úložišt . Je nutné pravideln  zajiš ovat informovanost a koordinaci
prací nap  všemi dot enými subjekty.

EZ, a. s., zajistí informace ohledn  vegeta ního období a stanoví termíny a podmínky, kdy je
možné provád t práce, aby nedošlo k ohrožení vegeta ního klidu. Jedná se o období od 15.

ezna do 15. srpna, kdy by nem ly být zahájeny zemní práce. V nevyhnutelných p ípadech
je nutné s dostate ným p edstihem informovat hlavního dodavatele.

 Jsou stanoveny dopravní trasy, které definují nebo omezují p íjezdové trasy na pracovišt . Trasy
budou rozd leny pro nákladní dopravu a pro osobní dopravu na pracovišt  – VIZ p ehledná
zjednodušená situace .v. 01

2.  Na trase stávající pasové dopravy PD 13, PD 14, PD 15 – kde byla provedena likvidace t chto PD je
položen a vyzna en bezpe nostní páskou a bezpe nostními tabulkami el. kabel o nap tí 6 kV. Ochranné
pásmo tohoto el. kabelu je 1 m od osy kabelu na každou stranu.

Upozor ujeme, že uvedený el. kabel je trvale pod nap tím a jakákoliv neodborná manipulace i
jeho poškození je ŽIVOTU NEBEZPE NÉ - Odpovídá: Dodavatelé prací (jejich odpov dné osoby)

3. íjezdová trasa na staveništ  je ozna ena zna kou s nejvyšší povolenou výškou dopravního prost edku.



EPR Severní lom II – Zásady BOZP          REVIZE 0 strana 8

Interní

4. ed zapo etím prací bude hlavním dodavatelem EZ EP p edáno pracovišt  p edávacím protokolem
dodavatel m –  za p edání odpovídá: Hlavní dodavatel EZ EP -  (jejich odpov dné osoby)

5. Zhotovitel na p edaném pracovišti odpovídá za vymezení pracovišt  pro výkon prací, pro skladování
materiálu, ru í za zp sob zabezpe ení pracovišt  proti vstupu nepovolaných osob, zajistí ozna ení
hranic pracovišt  a zajistí lh ty kontrol tohoto zabezpe ení. Zákaz vstupu a ostatní bezpe nostní zna ky
dle tohoto dokumentu a platné legislativy zajistí dodavatel na svém p edaném pracovišti - odpovídají:
Dodavatelé prací (jejich odpov dné osoby)

6. Denní koordina ní porady s manažerem projektu Ing. Martinem Kratochvílem, technikem EZ EP –
Petrem Kone ným, a vedoucími prací dodavatel  (dodavatelé provád jící ten den veškeré innosti na
pracovišti) budou na HLAVNÍM BU KOVIŠTI  EZ EP  – v 7:30 hodin.
Zápis z této denní koordina ní porady bude mít každý dodavatel ve svém stavebním deníku (dle
provád ných denních prací) - odpovídají:  Dodavatelé prací (jejich odpov dné osoby)

7. Veškerá napojovací místa elektro budou ur ena ze strany EZ EP p edávacím protokolem.
V místech pracovišt  jsou instalovány trafokiosky, kde budou ur eny vývody pro napojení dodavatele.
Dodavatel si v míst  u ení p ipojí sv j rozvad  el. energie a bude zajiš ovat jeho pravidelné revize -
odpovídají:  Dodavatelé prací (jejich odpov dné osoby)

8. Seznámení s pracovišt m provede hlavní zhotovitel v rámci p edání staveništ  – p íjezdové cesty,
seznámení s napojovacími místy el. energie, s trasami inženýrských sítí (viz. situace)  - odpovídá:  EZ
EP - Technik Petr Kone ný

9. Technik EZ EP  Petr Kone ný nebo manažer Ing. Martin Kratochvíl zajistí vystavení PP pro zhotovitele
ed zapo etím prací – bez t chto pracovních p íkaz  není možné za ít práce na za ízení - odpovídá:
EZ EP.

10. ed zahájením níže uvedených prací bude vystaven pracovní p íkaz (PP) a v p ípad  pot eby navíc B
íkaz, BS p íkaz, S/V p íkaz na jednotlivé práce. Bez vystavení t chto pracovních p íkaz  není možné

za ít práce na za ízení.
innosti vyžadující vystavení pracovního p íkazu:

- Zemní práce, které jsou v soub hu se stávajícími inženýrskými sít mi, nebo tam kde je takový
edpoklad.

- P i zásahu do provozované technologie i v p ípad  jejího ovlivn ní
- Práce na za ízení, které je pod nap tím (p ipojování na zdroj nap tí, oživování, odpojování,

odstavování za ízení, apod.)
- Zajiš ování technologie do opravy

 - odpovídají:  Dodavatelé prací (jejich odpov dné osoby)

11. Zam stnanci, kte í budou provád t montážní a demontážní práce ve výšce – budou zajišt ni dle platné
legislativy, dle NV 362/2005 Sb., Odpovídá: Dodavatelé prací (jejich odpov dné osoby)
Práce ve výšce – dodavatelé musí p edložit pracovní postupy, zdravotní zp sobilost zam stnanc  pro
práce ve výšce. Pro zajišt ní osob p i práci ve výšce odborn  zp sobilá osoba na stran  dodavatele ur í
kotevní body. Je nutno vymezit bezpe ný pracovní prostor dle NV 591/2006 Sb.,  - odpovídají:
Dodavatelé prací (jejich odpov dné osoby)

12. Veškerý materiál, ná adí bude VŽDY zajišt no proti pádu (zasažení osob padajícím materiálem,
neslu itelné se životem) odpovídají:  Dodavatelé prací (jejich odpov dné osoby)

13. i provád ní prací s je ábem – bude ze strany dodavatele edložen SBP, vymezení pracovišt .
 V dob  zdvihání b emene dodavatel zajistí:

Na denních koordina ních poradách dodavatel bude informovat o zvedání b emen, dodavatel
zajistí vymezený prostor, kde se mohou pohybovat pouze zam stnanci dodavatele a o zajišt ní
požadavk  BOZP ze strany ostatních zhotovitel  (informace o ase zvedání b emen, p ísný
zákaz vstupu jiných dodavatel  do tohoto prostoru v dob  zvedání b emen).
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V DOB  ZVEDÁNÍ b emen je P ÍSNÝ ZÁKAZ PROVÁD NÍ DALŠÍCH PRACÍ NA za ízení.
KOORDINACI veškerých prací na za ízení provádí pouze zhotovitel, který provádí zvedací práce.
odpovídají:  Dodavatelé prací (jejich odpov dné osoby)
VŠEM ZAM STNANC  MIMO ZAM STMAC  PROVÁD JÍCÍ ZDVIHACÍ A MONTÁŽNÍ PRÁCE
je do tohoto prostoru VSTUP ZAKÁZÁN
Odpovídá: Dodavatelé prací (jejich odpov dné osoby)

14. P ÍSNÝ ZÁKAZ VSTUPU NEPOVOLANÝCH OSOB DO VYMEZENÝCH PRACOVNÍCH PROSTOR
JE ÁBU, MÍSTA OHROŽENÉ PADAJÍCÍMI P EDM TY ATD. - Odpovídá: Dodavatelé prací (jejich
odpov dné osoby)

15. Zam stnanci kte í budou provád t práce ve výšce, musí mít p ilbu opat enou t íbodovým páskem proti
pádu, veškeré ná adí, nástroje, materiál musí být zajišt n proti pádu - Odpovídá: Dodavatelé prací
(jejich odpov dné osoby)

16. V dob  nep íznivých pov trnostních situacích, p i práci ve výšce, které výrazn  zvyšují nebezpe í pádu
nebo sklouznutí, p i je ábových pracích je nutné zajistit p erušení práce (dle NV . 362/2005 Sb., SN
ISO 12 480 a platné legislativy

o Bou e, déš , sn žení i tvorba námrazy

o erstvý vítr o rychlosti nad 8 m.s-1 (síla v tru 5 stup  BF) – p i práci na zav šených,
pracovních plošinách, pojízdných lešení, žeb ících, p i použití záv su, u pracovních
polohovacích systém , v ostatních p ípadech silný vítr o rychlosti nad 11m.s-1

o Dohlednost v míst  práce menší než 30m

o Teplota prost edí b hem provád ní prací nižší než -10°C

           Odpovídá: Dodavatelé prací (jejich odpov dné osoby)
17. Na pracovišti bude v míst  provád ných prací  (každé pracovišt ) – sva ování, pálení, broušení na

každém stanovišti 2 ks PHP – 1 ks prášek 6 kg a druhý PHP dle prost edí kde se práce provád jí a
pracovišt  bude zajišt no tak, aby nedocházelo k ohrožení zam stnanc  osln ním, padajícími jiskrami,
okujemi a aby nedošlo k zaho ení a  poškození pracovního místa zajišt ní prostoru neho lavými dekami -
Odpovídá: Dodavatelé prací (jejich odpov dné osoby)

18. VP a svá  (pali ) vyhodnotí možnost zaho ení dle posouzení nebezpe nosti dané situace. V p ípad
rizika zaho ení je t eba požádat o zajišt ní prostoru a následného dohledu HZS EPR - Odpovídá:
Dodavatelé prací (jejich odpov dné osoby)

19. Každý dodavatel musí mít na pracovišti OZO v prevenci rizik, která bude zajiš ovat veškeré požadavky
spojené s BOZP a má za povinnost se 1x m sí  zú ast ovat KD na pracovišti - Odpovídá:
Dodavatelé prací (jejich odpov dné osoby)

20. Veškeré zemní práce nebo trvalé ukládání materiálu v ochranném pásmu m že být provád na na
základ  souhlasu a dle podmínek z izovatele – EZ, a. s. - Odpovídá: Dodavatelé prací (jejich
odpov dné osoby)

F2. Zajišt ní pracovišt , oplocení, ozna ení, skladovací plochy, evidence osob – identifika ní
karty.

Související dokument:  EZ_SD_0039r04 - Pravidla chování v EZ, a.s. KE
NV. . 591/2006 Sb.,

Pracovišt  p edá hlavní dodavatel edávacím protokolem dodavateli. Sou ástí p edání budou rovn ž plochy,
kde si každý zhotovitel na své náklady zajistí bu ky pro, kancelá e, šatny, mobilní WC, apod.
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Voda a kanalizace:

 P ípojky vody – V prostoru Severní lom není dostupná p ípojka vody pro ú ely realizace i zajišt ní
hygieny na ZS, dodavatel si na pracovišti zajistí pro hygienu nap . barely s užitkovou vodou.

 Kanalizace pro ZS - Není dostupná, na staveništi budou mobilní WC. Zajiš ují si jednotliví dodavatelé.
 Plyn: Plyn jako energetické médium pro ZS nevyskytuje.

Situace A – montážní místa:

Montážní místo MM 12

Montážní místo PS 13

Montážní místo SV 14

Montážní místo PS 24 a SV 24

Montážní místo PS 14

Montážní místo MM 15

DEPO 15

Bu kovišt , montážní místa a veškerá související pracovišt  budou ze strany dodavatele ozna ena
v následujícím minimálním rozsahu:

Vymezení ostatních pracoviš  si zajistí každý zhotovitel provád jící práce na jeho pracovišti odpovídají:
Dodavatelé prací (jejich odpov dné osoby)

 Tam kde bude objednatelem požadováno oplocení, bude v provedení do výše 1,8m. Zárove  bude
zajišt no ozna ení vjezd  na tuto plochu p íslušnými bezpe nostními zna kami. Bude provád na
pravidelná kontrola zajišt ní pracovišt  - Dodavatelé prací (jejich odpov dné osoby)

 Sou ástí pln ní každého dodavatele je dodání a osazení p íslušného bezpe nostního zna ení (zna ek)
a vymezení pracovního prostoru, osv tlení pracovního a skladovacího prostoru
odpovídají:  Dodavatelé prací(jejich odpov dné osoby)
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ZAJIŠT NÍ EL. ROZVOD  NA PRACOVIŠTI

 Veškeré el. rozvody jak na ZS, tak na pracovišti budou provedeny tak, aby nedošlo k jejich poškození
nákladními automobily ani jinými mechanizmy, el. rozvody budou vyv šeny a viditeln  ozna eny
bezpe nostními zna kami a bude zajišt n bezpe ný pr jezd mechanizm  na pracovišti, veškeré za ízení
bude mít platnou výchozí revizi a další díl í revize. V p ípad  jejich vyžádání ze strany objednatele i
hlavního dodavatel budou p edloženy ke kontrole. Tyto dokumenty budou vždy uloženy na pracovišti
dodavatele.
Prodlužovací kabely budou odpovídat SN 33 2000-7-704 ed.2, SN 34 1090 ed.2

odpovídají:  Dodavatelé prací kte í tento tuto instalaci el. energie zajistili  a dodavatelé prací
(jejich odpov dné osoby)

          EVIDENCE OSOB  –  identifika ní karty

 Všechny osoby dodavatele na pracovišti budou proškolení dle EZ_SD_0039r04 - Pravidla chování
v EZ, a. s. KE. Vydání IK je podmín no provedením školení pracovníka ze strany OO dodavatele a
bude provedeno na základ  p edložení protokolu o provedeném školení a vypln ní žádosti o vydání IK.

Výdej karet probíhá v prostoru vrátnice EPR2 – od  6:30 do 13:30  Pauza 11:00 – 11:30

-  odpovídají:  Dodavatelé prací (jejich odpov dné osoby)

 Identifika ní kartu bude mít u sebe každý zam stnanec dodavatele, na výzvu sBOZP, hlavního
dodavatele, kontrolních orgán EZ a. s., ostrahy je zam stnanec povinen identifika ní kartu p edložit.
Bez t chto karet nesmí dodavatel zahájit žádné pracovní innosti (pod pokutou a vykázání z pracovišt )
odpovídají:  Dodavatelé prací (jejich odpov dné osoby)

F3. Osv tlení staveništ  (pracovišt )
Tam kde není v dob  zahájení prací zajišt no osv tlení pracovišt , zajistí si dodavatel prací na své náklady.

Osv tlení jednotlivých pracoviš , jakož i osv tlení skladovacích ploch na pracovišti musí být provedeno podle
pot eby a musí odpovídat normativním požadavk m  – odpovídají: Dodavatelé prací (jejich odpov dné
osoby)

F4. Ochranná pásma, bezpe nostní pásma, kontrolovaná pásma
Související dokument.:  EZ_SD_0039r04 - Pravidla chování v EZ, a.s. KE

NV. . 591/2006 Sb.,

Prostor pracovišt  je dot en:

íjezdová trasa na pracovišt :
dodavatel m je ur ena p íjezdová trasa na pracovišt , na
základ  p edané situace s vyzna ením tras, p íjezd ,
parkování.

Opat ení:
Dodavatelé budou prokazateln  seznámeni s p íjezdovou
trasou, seznámení s inženýrskými sít mi s možnými riziky
možné kolize se stávajícím za ízením.

 Odpovídá:
Všichni dodavatelé na pracovišti,
(jejich odpov dné osoby)
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F5. Opat ení proti výbuchu nebo požáru
Související dokument:  EZ_SD_0039r04 - Pravidla chování v EZ, a.s. KE

Vyhláška MV 87/2000 Sb., zákon o PO 133/85 Sb., Vyhl.MV246/2000 Sb.

Nep edpokládá se provád ní prací a inností s nebezpe ím výbuchu. Dodavatelé musí respektovat požadavky
právních p edpis  a smluvních dokument .

Kde bude provád no pálení, broušení, sva ování bude toto popsáno v TP  dodavatele, v etn  opat ení.

1. Na pracovišti bude v míst  provád ných prací – sva ování, pálení, broušení na každém stanovišti 2 ks
PHP – 1 ks prášek 6 kg a druhý PHP dle prost edí kde se práce provád jí a pracovišt  bude zajišt no
tak, aby nedocházelo k ohrožení zam stnanc  osln ním, padajícími jiskrami, okujemi a aby nedošlo
k zaho ení zajišt ní prostoru neho lavými dekami - Odpovídá: Dodavatelé prací (jejich odpov dné
osoby)

2. Pokud bude nutné, zhotovitel bude mít p ed zapo etím prací vystaven S/V p íkaz.
Odpovídá: Všichni dodavatelé prací (jejich odpov dné osoby)

3. Na základ  vyhodnocení rizik dodavatelem, dodavatel zajistí asistenci HZS EPR.

    Odpovídá: Všichni dodavatelé prací (jejich odpov dné osoby)

F6. Dopravní komunikace
Související dokument:  EZ_SD_0039r04 - Pravidla chování v EZ, a.s. KE
                                        SDAS_ST_0100r00  Dopravní ád automobilové dopravy

Dodavatelé se budou ídit výše uvedenými p edpisy.
Dodavatel m je ur ena p íjezdová trasa na pracovišt , na základ  p edané situace s vyzna ením tras, p íjezd ,
parkování a vyzna ením inženýrských sítí.
Pro dopravní obslužnost budou využívány stávající vyzna ené komunikace. V komunikacích nesmí být vedené
provizorní (do asné) rozvody elektrické energie bez vhodných chráni ek a bez vyzna ení trasy.

Pokud bude provedeno vedení provizorních (do asných) rozvod  nad úrovní terénu – nesmí dojít ke kolizi nebo
stržení tohoto vedení dopravními prost edky nebo mechanizací, musí být ze strany viditeln  ozna eno dopravní
zna kou.

Pokud bude dodavatelem zastav na komunikace, nebo omezen pr jezd na komunikaci, bude
v p edstihu informován hlavní dodavatel EZ EP  – manažer projektu Ing. M. Kratochvíl nebo technik
Petr Kone ný.
Odpovídá: Všichni dodavatelé prací (jejich odpov dné osoby)

F7. Vn jší vlivy, ot esy od dopravy, povodn , sesuvy zeminy, krizové situace, opat ení

Nep edpokládá se p sobení vn jších vliv  na stavbu, tzn. vliv dopravy, nep edpokládá se nebezpe í sesuvu
zeminy nebo povodní.

V p ípad  vzniku krizových situací lze uplatnit postup v EZ_SD_0039r04 – Pravidla chování v EZ, a. s. KE,
etn  možnosti využít kontakty na místní jednotku HZS EPR.

Pro p ípad ešení krizových situaci musí být pracovišt  vybaveno (všichni dodavatelé budou vybaveni):

Lékárni ky první pomoci

enosné hasicí p ístroje

Telekomunika ní za ízení pro p ípad p ivolání pomoci.

Požární poplachová sm rnice EPR

Odpovídá: Všichni dodavatelé prací (jejich odpov dné osoby)
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F8. Svislá doprava materiálu.

V rámci staveništ  bude používána svislá doprava materiálu pomocí zdvihacích za ízení.
Související dokument:  EZ_SD_0039r04 - Pravidla chování v EZ, a.s. KE

SN ISO 12 480, NV . 378/2001 Sb.; NV . 168/2002 Sb.,
Technologický postup – p edloží dodavatel provád jící práce

Svislá doprava bude provád na na základ  dokumentace dodavatele, SBP, plán zdvihu, patkovací plán a
koordinace je áb  pokud se bude sou asn  používat více je áb  (se všemi dokumenty musí být ádn
seznámeny všechny zú astn né subjekty), doložit zdravotní a odbornou zp sobilost zam stnanc  -

Pokud dojde k použití více je áb , zhotovitel provád jící tyto práce zajistí koordinaci je áb , bude p edložena
dokumentace.

Tato ást bude dopracována do t chto zásad BOZP po obdržení TP od vybraného  dodavatele.
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G. STANOVENÉ POSTUPY
Dodavatelé p ed zapo etím prací p edloží veškeré požadované doklady BOZP, registr rizik zpracovaný OZO,

etn  zpracovaných technologických postup , ešení rizik vznikajících p i pracovních postupech, v etn
ijatých opat ení k jejich odstran ní. Za p edložené technologické postupy nesou plnou odpov dnost

jejich p edkladatelé a všichni zam stnanci musí být s t mito technologickými postupy prokazateln
seznámeni a musí se jimi ídit.
Po p edložení veškerých TP od vybraných dodavatel , budou tyto bezpe nostní pokyny dopln ny. Tzn., bude
provedena revize tohoto dokumentu.

G1. SKLADY, SKLADOVACÍ MÍSTA - odpovídají dodavatelé (jejich odpov dné osoby)

Skladování materiálu, techniky je možné na p edem ur ených místech – skladování bude v souladu s platnými
edpisy.

DODRŽOVÁNÍ ZÁSAD BOZP:

 P i každém vykládání materiálu (konstrukcí, díl , sestav, sypkého materiálu atd. ) bude ur ená osoba,
která bude provád t ízení t chto prací, aby nedošlo k p ejetí, p imá knutí  osob které se pohybují na
pracovišti.

 Užívat stanovené OOPP na pracovišti – p ilby, reflexní vesty, pracovní obuv.
 Veškeré odv šování, vázání prvk  se bude provád t pouze na stanovené manipula ní ploše, která bude

zpevn ná, bude odpovídat únosnosti skladovacích ploch v etn  dopravních komunikací.
 P i sundávání materiálu a za ízení z nákladních aut, budou práce provád ny je ábem dle SBP – SN

EN 12480).
 Materiál, za ízení, sestavy konstrukcí budou položeny tak, aby byla zajišt na jejich stabilita v dob  jejich

uložení – aby nedošlo k jejich poškození, p evrácení, sklopení -  zajišt ní pomocí klín , stojany,
provázání

 Složení bude provedeno tak, aby nemohlo dojít ke z ícení, p eklopení zavalení osob v dob  kdy bude
materiál skladován a v dob  kdy se bude provád t vázání materiálu pro další manipulaci.

 Sypké hmoty – ru ní ukládání do výše max. 2m, sypké hmoty v pytlích – max. do výše 1,5m,
skladování na paletách max. do 3m

 Skladování plechovek max. do 2m, p i zajišt ní plechovek proti pádu

Upínání a odepínání prvk , dílc , sestav bude provád no ze zem  nebo z bezpe ných podlah,
které jsou max. 1,5 m nad zemí. Pokud se bude odepínání a upínání prvk  provád t ze žeb íku,
lze provád t pouze po p edložení stanoveného technického postupu.

G2. DO ASNÁ ELEKTRICKÉ ZA ÍZENÍ NA STAVENIŠTI  – za dodržování
BOZP, instalaci nových el. vedení odpovídají dodavatelé (jejich odpov dné osoby)

Související dokument:  EZ_SD_0039r04 - Pravidla chování v EZ, a.s. KE
Vyhláška .50/1978

SN 33 2000-7-704 ed.2, Elektrické instalace nízkého nap tí- Elektrická za ízení na
staveništích a demolicích

SN 34 1090 ed.2 - Elektrické instalace nízkého nap tí - P edpisy pro prozatímní
elektrická za ízení
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 Veškerá napojovací místa elektro budou ur ena ze strany EZ EP p edávacím protokolem – BUDE
V P EDÁNÍ PRACOVIŠT
V místech pracovišt  jsou instalovány trafokiosky, kde budou ur eny vývody pro napojení dodavatele.
Dodavatel si v míst  u ení p ipojí sv j rozvad  el. energie a bude zajiš ovat jeho pravidelné revize -
odpovídají:  Dodavatelé prací (jejich odpov dné osoby)

 Veškeré el. rozvody jak na ZS, tak na pracovišti budou provedeny tak, aby nedošlo k jejich poškození
nákladními automobily ani jinými mechanizmy, el. rozvody budou vyv šeny a viditeln  ozna eny
bezpe nostními zna kami a bude zajišt n bezpe ný pr jezd mechanizm  na pracovišti, veškeré za ízení
bude mít platnou výchozí revizi a další díl í revize. V p ípad  jejich vyžádání ze strany objednatele i
hlavního dodavatel budou p edloženy ke kontrole. Tyto dokumenty budou vždy uloženy na pracovišti
dodavatele - odpovídají:  Dodavatelé prací kte í tento tuto instalaci el. energie zajistili  a
dodavatelé prací (jejich odpov dné osoby)

1. Podmínky pro do asná el. za ízení na staveništi:

 Dodavatelé provedou seznámení svých zam stnanc  s riziky, která mohou vzniknout p i neopatrném a
nešetrném zacházení s prozatímním elektrickým za ízením. Musí spl ovat normové požadavky a mohou
být uvedena do provozu pouze po odborném ov ení revizí

 Po dobu provozu el. prozatímního za ízení musí dodavatel provád t pravidelné revize ve lh tách ½ roku,
sou ástí revize el. za ízení musí být rovn ž revize pracovních stoj .

etnost kontrol stanoví dodavatel prokazateln  p ed uvedením prozatímního za ízení do provozu (1 x za
síc)

STAVENIŠTNÍ ROZVAD

 S umíst ním HLAVNÍHO VYPÍNA E, musí být prokazateln  seznámeni všechny osoby zdržující se na
pracovišti, aby v  p ípad  nebezpe í mohly kdykoliv prozatímní elektrické za ízení bezpe  vypnout

 Staveništní rozvad  musí být v provedení min. krytí IP 44

 Rozvodnice  - rozvad e musí být v provozu uzam ené, p ístupný MUSÍ být POUZE HLAVNÍ VYPÍNA

 HLAVNÍ VYPÍNA  el. za ízení musí být umíst n tak, aby byl snadno p ístupný, musí být ozna ena
zabezpe en proti neoprávn né manipulaci

 Nouzové vypínání musí být provedeno tak, aby po vypnutí vypína e nemohlo dojít k jeho op tovnému
zapnutí do doby, kdy bude zprovozn n kvalifikovanou osobou

POHYBLIVÉ ELEKTRICKÉ ROZVODY
 Musí být kladeny a používány tak, aby nedošlo k jejich poškození, musí být zajišt ny proti vytržení,

posunutí nebo jejich zkroucení

 Pohyblivé p ívody nesmí být voln  pokládány p es frekventovaná místa a tam kde hrozí poškození
vozidly, mechanickým prost edkem apod.

 Ve výše uvedených p ípadech se musí el. vedení chránit krytem, ochranným obložením nebo vyv šením

 Výška vyv šení kabelu musí být taková, aby nedošlo k jeho stržení pojížd jícími dopravními prost edky
na pracovišti

 Musí být výška podjezdu ozna ena dopravní zna kou
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Autoje ábem a stroji s vysutými ástmi ( rypadla, naklada e, zvednuté korby nákladních
automobil ) se nesmí provád t žádné innosti v ochranném pásmu nadzemního el. vedení

V p ípad  povolené práce je nutno dodržovat bezpe nostní podmínky provozovatele el. vedení

OCHRANNÁ PÁSMA NADZEMNÍHO EL. VEDENÍ (VODI E BEZ IZOLACE)

U nap tí nad 1kV a do 35 kV v etn                7m

U nap tí nad 35kV a do 110 kV v etn            12m

U nap tí nad 110kV  do 220 kV v etn            15m

OCHRANNÁ PÁSMA PODZEMNÍHO EL.VEDENÍ

U nap tí do 110kV                                           1m

U nap tí nad 110kV                                         3m

G3. ZEMNÍ PRÁCE – za dodržování BOZP odpovídají dodavatelé (jejich odpov dné osoby)

Související dokument:  SO  02    – HTÚ (hrubé terénní úpravy)
SO  03.1 – Komunikace
SO  03.2 – Montážní místa

EZ_SD_0039r04 - Pravidla chování v EZ, a.s. KE
NV 591/2006 Sb.,
Technologický postup – p edloží dodavatel provád jící práce

Jedná se o zemní práce, skrývky, HTÚ, komunikace, výstavba montážních míst.
Práce budou provád ny pomocí – mechanizace bagr, dozer, válec ru ní, ru ní vibra ní p chy, nákladní
automobily.

SO 02 – HTÚ (hrubé terénní úpravy)

HTU pro pásový dopravník PD15 - 1. ást
Stabilní pasový dopravník je navržen v délce 760m p es terénní depresi vedoucí mezi územími, na

kterých byla z ásti dokon ena rekultivace. Uvedený prostor je nyní tvo en lokálními zá ezy a prohlubn mi
typickými pro volné sypání t žkou zakládací techniku.

V uvedeném prostoru bude vytvo ena startovací hráz ší ky 30m dle p iloženého podélného ezu. Zemník
pro uvedenou startovací hráz bude tvo en z ásti z místních zemin, které budou do požadovaného prostoru
rozhrnovány dozerem. Z ásti bude záporná bilance zemin v míst  dotována z PS14 (sypáním do volna) nebo
pomocí repasovaného PVZ25 i plánovanou redeponizací.

Zemina (resp. VEP) pro startovací hráz bude hutn na p ejezdem t žké techniky p i rozhrnování. Temeno
startovací hráze pak bude upraveno št rkovým ložem (viz 03.1 komunikace) a budou zde vytvo eny trvalé
obslužné komunikace.



EPR Severní lom II – Zásady BOZP          REVIZE 0 strana 17

Interní

Prostor kolem startovací hráze bude ponechán volný pro možnost nouzového sypání VEP pomocí
shazovacího vozu SV15 v období p estaveb nebo oprav pasové dopravy PD16.

V rámci HTU bude dozerem srovnána a p ipravena i plocha pro umíst ní pohán cí stanice PS15 ve
vzdálenosti 760m od PS14.

HTU pro pásový dopravník PD16
Vzhledem ke spád m stávajícího terénu a postup m zakládání bude nutné vytvo it startovací hráz i pro

PD16.
Uvedená hráz v ší ce 40m, na úrovni cca +350,00 m. n. m. bude vybudována op t z transportovaných

zemin s nasazením dozer  pro rozhrnování materiálu. Z ásti se startovací hráz za ezává do stávajícího svahu,
a zeminy t žené p i úprav  zá ezu budou využity pro budování startovací hráze.

Uvedená hráz pro PD16 bude v této etap  vybudována v délce cca 840m.

Odvodn ní
Provád ní terénních úprav musí respektovat p irozený odtok srážkových vod. Celá plocha PTR SL je

genereln  odvodn na jižním sm rem. V uvedeném jižním sm ru jsou kolem DPD umíst ny p íkopy, které
budou v rámci položky „03.2 Odvodn ní území“ obnoveny.

Plocha PTR SL-II je genereln  odvodn na východním sm rem do povrchového lomu Nástup Tušimice.
Stejn  tak pata násypu startovací hráze PD15 nesmí vytvá et p ílišnou bariéru odtoku srážkových vod.

V rámci této položky nebude odvodn ní budováno, pouze bude zabra ováno vytvá ení terénních depresí
a propadlin, které by zadržovaly srážkovou vodu a zp sobovaly rozmá ení terénu.

SO  03.2 – Montážní místa

Jedná se o montážní místa pro montáž a rekonstrukci stroj .

Jedná se p edevším o nové stálé montážní místo MM 15 v blízkosti pasového dopravníku PD 15, úprava

povrchu stávajícího montážního místa východn  od PS 12 a dále do asné úpravy ploch u pohán cích stanic a

shazovacích voz .

Montážní místo MM 15

Jedná se o hlavní montážní místo pro obnovu za ízení spadajících do 2. etapy – tj. pro PS 15, PS 16,

SV 15, SV 16, PVZ 27, KV 27.

Plocha montážního místa 81 x 40 m, místo bude p evážn  v násypu ze strusky. Sklon svah  náspy 1:3.

Konstrukce montážního místa:

180 mm SILNI NÍ PANEL 3000x2000 mm, 150ks, zbytek ploch bude vyšt rkovaná, zhutn ná plocha.

ístup k montážnímu místu bude po stávající št rkové obslužné komunikaci.

Montážní místo pro PS 13

Plocha montážního místa cca 60 x 30 m. Po dobu montáže bude provedena do asná p eložka obslužné

komunikace – objíž ka z betonových panel .
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Konstrukce montážního místa:

Št rk fr. 32-63 200 mm

Št rk fr. 63-125 200 mm

Hutn ná zemní plá

Montážní místo pro PS 14

Plocha montážního místa cca 60 x 30 m. Po dobu montáže bude provedena do asná p eložka obslužné

komunikace – objíž ka ze št rku.

Konstrukce montážního místa:

Št rk fr. 32-63 200 mm

Št rk fr. 63-125 200 mm

Hutn ná zemní plá

Montážní místo pro SV 14

Plocha montážního místa cca 60 x 30 m. Po dobu montáže bude provedena do asná p eložka obslužné

komunikace – objíž ka ze št rku.

Konstrukce montážního místa:

Št rk fr. 32-63 200 mm

Št rk fr. 63-125 200 mm

Hutn ná zemní plá

Montážní místo pro PS 22 (PS24) a SV 22 (SV 24)

a) sou asné postavení PS22 a SV22 – demontáž

Stávající pohán cí stanice PS22 je odstavená v severní ásti PTR SL. V její blízkosti je odstaven i SV22.

áste ná demontáž stroj  PS22 a SV22 prob hne v míst  jejich sou asného postavení, p emž bude SV22

esunut po stávajících kolejích co nejblíže k PS22. Ze stroj  budou demontovány komponenty, které nejvíce

ovliv ují celkovou hmotnost – elektrorozvodny, pohán cí jednotky 200 kW. Bude operativn  provedeno

zpevn ní terénu jen v místech p edpokládaného stání t žké techniky (autoje áb) – vysypání št rkem, zhutn ní.

Na demontážní místo bude navazovat transportní trasa s provizorním položením kolejového roštu až do

místa postavení PS24, resp. SV24. Zbudování demontážního místa pro PS22 a SV22 bude provázané s

transportní trasou.
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b) Montáž PS24 a SV24

Oba stroje budou v novém postavení situované na nov  p ipravené startovací hrázi, která bude ve své koncové

ásti upravena do podoby montážního místa v ploše o rozm rech cca 90x30m oboustrann  situované kolem

montovaných stroj .

Konstrukce montážního místa:

Št rk fr. 32-63 200 mm

Št rk fr. 63-125 200 mm

Hutn ná zemní plá

Montážní místo pro PS 23 – p estavba na PS 15

PS23 je odstavena v prostoru na severozápadní hran  PTR SL, severn  od provozované PS12, je v blízkosti

obslužné komunikace. V okolí PS23 bude zbudované do asné demontážní místo o celkových rozm rech cca

60x30 m – nutný oboustranný p ístup ke stanici pro autoje áb, áste  bude využita stávající komunikace.

Demontážní místo bude navazovat na plánovanou transportní trasu pro transportní v z TV200, kterým bude

PS23 p evezena na montážní místo MM15 (p estavba na PS15) – demontážní místo pro PS23 m že být pojato

jako sou ást transportní trasy.

Rekonstrukce PS15 bude na montážním míst  MM15.

Konstrukce montážního místa:

Št rk fr. 32-63 200 mm

Št rk fr. 63-125 200 mm

Hutn ná zemní plá

Montážní místo pro PVZ 25 a KV 25

Montážní místo pro PVZ25 a související KV25 bude v prostoru východn  od pohán cích stanic dopravník

PD12 a PD12.1. Plocha cca 100x50 m.

Montážní plocha bude p ístupná po obslužné komunikaci.

Konstrukce montážního místa:

Št rk fr. 32-63 200 mm

Št rk fr. 63-125 200 mm

Hutn ná zemní plá
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SO  03.1 – Komunikace

Jedná se o provedení nové št rkové obslužné komunikace podél pasových dopravník  v rámci ukládání  VEP
do lokality Severní lom II.
Obslužná komunikace v délce 2694m, ší ky 4,0m. V trase komunikace bude provedeno 5 výhyben ší ky 3,0m.
Sou ástí této komunikace je nový p ejezd p es pasový dopravník.

Na všech výše uvedených provád ných inností se bude jednat o:

 Terénní práce, skrývka zeminy a odt žování zeminy, nakládání zeminy
 Výkopy pro trasy inženýrských sítí
 Hutn ní zemní plán
 Výkop pro betonové základové prahy – p ejezd p es PD 15

ZEMNÍ PRÁCE
POUŽÍVÁNÍ STROJ  P I ZEMNÍCH PRACÍCH
NAKLÁDKA A VYKLÁDKA MATERIÁLU
MANIPULACE S B EMENY LOPATOVÝMI RÝPADLY A NAKLADA I
DOPRAVA NA STAVENIŠTI
ZAJIŠ OVÁNÍ STABILITY ST N DO ASNÝCH VÝKOP  PROTI SESUTÍ

DODRŽOVÁNÍ ZÁSAD BOZP:

 Dodržování vypracovaného TP pro tyto práce, v TP bude ešení rizik vznikajících p i pracovních
postupech, v etn  p ijatých opat ení k jejich odstran ní.

 Prokazatelné seznámení zam stnanc  s trasami inženýrských sítí – zápis do SD.
 Nep ibližovat se do ochr. pásma stroje -  ohrožený prostor dosahem pracovního za ízení se zv tšuje o

2,0m

 P i práci se žábou dodržovat ochranný prostor, používat p edepsané OOPP, dodržovat bezpe nostní
pravidla p i dolévání provozních náplní do stroje – vypnutí stroje, zákaz kou ení.

 U b emena o neznámé hmotnosti je nezbytné užít pouze takové zdvihací za ízení, které je vybaveno
ochrannou i signalizací proti p etížení vlivem t žkého b emena.

Stroje a další mechanizmy, nákladní auta mohou stát od HRANY VÝKOPU
o Max. 1,0 m p i celkové hmotnosti do 12t
o Max.  2,0m p i celkové hmotnosti nad 12t
o Jízda strojem k nezapaženým výkop m je nejmén  2,0m  od okraje st ny a jejich

sklon od svislé roviny je alespo   1:1,15  (33o) záleží však na druhu zeminy

 P ÍSNÝ ZÁKAZ ZAT ŽOVÁNÍ a ukládání zeminy min. vzdálenost je 0,5m od hrany výkopu
 Pažení výkopu od 1,3 m dle soudržnosti zeminy, pokud bude zemina nesoudržná bude pažení

provedeno dle pot eby
 Nejmenší ší ka rýh a zá ez , do kterého vstupují osoby je 0,8m
 Zajistit žeb ík pro výstup z výkopu po každých 30m

Výkop bude ohrani en výstražnou páskou  min. 1,5m OD HRANY VÝKOPU, osazeny
bezpe nostní zna ky,  Nepovolaným vstup zakázán“, „ Pád do prohlubn  „ !!

 Ohrani ení výkopu bude vždy i p i opušt ní pracovišt
 Výkopy provád né pomocí mechanizace – p ed použitím stroje bude provedeno seznámení o

pracovních podmínkách, únosnosti p dy a vedení tras inženýrských sítí – podzemní a nadzemní vedení
 Nakládání a manipulace pracovním za ízením stroje – p ísný zákaz nad kabinou dopravního prost edku

– v kabin  se nesmí zdržovat žádné osoby
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 Používání p ídavného zdvihacího za ízení dodaného ke stroji:
o V manipulace s b emeny musí být dovolena s  pr vodní dokumentací stroje (rýpadla)
o Údaje o nosnosti v souladu v závislosti na výšku zdvihu, délce atd.
o Zákaz p et žování stroje v závislosti na terénu
o Vázání b emen smí provád t pouze osoba proškolená – vaza
o Obsluhovat rypadlo a jiné stroje povolující p ídavné za ízení smí POUZE OSOBA proškolená

jako je ábník
o Ur it signály a komunikaci mezi vaza em a obsluhou stroje - je ábníkem
o Další zásady bezpe nosti provozu stroj  se zdvihacím (je ábovým) za ízením stanoví dodavatel

v p edpisu SBP a v p edloženém TP

 Zakázané manipulace:
o Používat vadné prost edky k zav šení, vázání nebo uchopení
o Vázat b emena zasypaná, vázat b emena p evyšující nosnost
o Upravovat jakýmkoliv zp sobem hák, nebo zav šovat b emeno na dvojitý hák jednostrann
o Vázat b emeno na šikmý tah
o Zkracovat vázací prost edky uzlením, i jiným nedovoleným zkracováním
o P echázet, nebo se zdržovat pod zav šeným b emenem
o Nechat zav šené b emeno v dob , kdy je je áb mimo provoz a o pracovních p estávkách –

pokud b emeno nelze spustit, nesmí se vaza  vzdálit a musí dbát, aby se pod b emenem a
v jeho blízkosti nikdo nepohyboval

 P i provád ní výkop , odebírání zeminy, ukládání zeminy provád t skladování, tak aby nedošlo
k zavalení osob z hlediska:

o Sesutí svislé nezajišt né st ny
o Sesutí st ny z hlediska vytvo ení p evisu
o Sesutí st ny následkem zatížení okraje výkopu
o Utržení nezajišt né st ny p i zatížení
o Nebezpe í sesutí, utržení st n p i zat žování okraje výkopu stroji a vozidly
o P I MECHANICKÉM ZHUT OVÁNÍ ZEMINY - pomocí válc , p ch  nebo vibra ních desek  -

provád t tak, aby nedošlo k ohrožení stability st n výkop
o Nebezpe í p i jízd  stroje v blízkosti okraje p evis , st n výkop

Opat ení organiza ní:

Oborná a zdravotní zp sobilost osob

Veškerá používaná mechanizace, zemní stroje, za ízení, ná adí, nástroje, budou mít platné revize

Komunikace mezi obsluhou zemních stroj  a idi i bude stanovena na základ  p edloženého TP
dodavatel

Musí být používány p edepsané OOPP a OOPP s vysokou viditelností (vesty)

Revize a kontroly za ízení, el. ná adí v souladu s právními p edpisy, normativními požadavky a požadavky
výrobce

Prokazatelné seznámení fyzických osob s veškerými návody
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G4. ZEMNÍ PRÁCE PRO PROVÁD NÍ TRAS PRO POKLÁDKU KABEL
ELEKTRO A OSAZENÍ SLOUP  VO – viz G3 – za dodržování BOZP odpovídají
dodavatelé (jejich odpov dné osoby)

Jedná se o provád ní výkop pro osv tlení komunikace podél pas  PD13, PD14 a PD15, osv tlení
manipula ní plochy . 1
Osv tlení manipula ní plochy . 2 v etn  napájení a ovládání p es ovládací sk
Kabelové trasy a kabeláž
Demontáž stávajícího VO

Výkop pro uložení kabel  NN bude provád n strojn . P ed zahájením zemních prací bude nutné zabezpe it
vytý ení všech podzemních inženýrských sítí a vyrozum t o jejich zapo etí správce dot ených inženýrských
sítí. Po pokládce veškerých inženýrských sítí bude p ed zásypem provedeno jejich zam ení.
Následn  s provád ním betonáží základ  pro VO.
Osazení sloup  VO - pomocí je ábu.
Výkopová jáma pro stožáry osv tlení budou hluboké  – 1,6 m pro stožáry 12m  a 1,1m pro stožáry 8 m .
Výkopová rýha pro kladení kabel  bude maximáln  1,6m.

Související dokument: D.1 Dokumentace – elektro, elektro SK  a MaR
                     Technická zpráva
                     NV .591/2006 Sb.; NV .362/2005 Sb.; Vyhl. .77/1965 Sb.

                                        SN ISO 12 480 - 1

DODRŽOVÁNÍ ZÁSAD BOZP: - VIZ ODDÍL G3

 Dodržování vypracovaného TP pro tyto práce, v TP bude ešení rizik vznikajících p i pracovních
postupech, v etn  p ijatých opat ení k jejich odstran ní.

 Prokazatelné seznámení zam stnanc  s trasami inženýrských sítí – zápis do SD a výkopy v ochranných
pásmech vedení provád t p i dodržení stanovených podmínek jejich vlastník .

 Nep ibližovat se do ochr. pásma stroje -  ohrožený prostor dosahem pracovního za ízení se zv tšuje o
2,0m

 Provedený výkop bude zajišt n proti pádu osob do výkopu, musí být ohrani en pevnou zábranou (výška
horní ty e 1,1m u hrany výkopu, nebo vzdálenost zábrany od hrany výkopu 1,5m  p enosné zábradlí,

ekážka 0,6m, nebo výška výkopku 0,9m výkopu
 Výkop musí být vhodn  odvodn n (nep edpokládá se vzestup vody do výkopu)
 Zákaz zat žování výkopu do vzdálenosti 0,5m od hrany výkopu
 Pažení výkopu musí být v nezastav ném území od 1,5m – nebo posouzení dle soudržnosti zeminy
 Nejmenší sv tlá ší ka výkop , do kterých vstupují fyzické osoby je 0,8m

Na odlehlých pracovištích, kde není zajišt n dohled, nesmí být výkopové práce od hloubky 1,3m
provád ny osamocen

 P i použití je ábu p i osazení sloup  osv tlení bude vymezen bezpe ný prostor je ábu  - zpracován SBP
se kterým budou seznámeni všichni zam stnanci provád jící tyto práce a manipulace  - bude doložen
TP – A TATO ÁST BUDE V RÁMCI AKTUALIZACE DOPLN NA

 Dtto p i práci ve výšce, p i použití vysokozdvižných plošin bude po p edložení TP aktualizováno

Opat ení organiza ní:

Oborná a zdravotní zp sobilost osob

Veškerá používaná mechanizace, zemní stroje, je áby SPB, vysokozdvižné plošiny, za ízení, ná adí,
nástroje, budou mít platné revize
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Musí být používány p edepsané OOPP a OOPP s vysokou viditelností (vesty)

Revize a kontroly za ízení, el. ná adí v souladu s právními p edpisy, normativními požadavky a požadavky
výrobce

Prokazatelné seznámení fyzických osob s veškerými návody

G5. BETONÁŽE – BETONOVÁNÍ SLOUP  VO – za dodržování BOZP odpovídají
dodavatelé (jejich odpov dné osoby)

Jedná se o provád ní zabetonování osazených sloup  ve ejného osv tlení komunikace podél pas  PD13,
PD14 a PD15, osv tlení manipula ní plochy . 1 a . 2. Stožáry osv tlení jsou vysoké  12m a 8m.

Související dokument: D.1 Dokumentace –elektro, elektro SK  a MaR
                     Technická zpráva
                     NV .591/2006 Sb.; NV .362/2005 Sb.; Vyhl. .77/1965 Sb.

                                        SN ISO 12 480 – 1

DODRŽOVÁNÍ ZÁSAD BOZP: VIZ ODDÍLY G3, G9, G10

 Dodržování vypracovaného TP pro tyto práce, v TP bude ešení rizik vznikajících p i pracovních
postupech, v etn  p ijatých opat ení k jejich odstran ní.

 Svislá doprava bude provád na na základ  SBP dodavatele, patkovací plán, plán zdvihu,(s dokumentací
musí být ádn  seznámeny všechny zú astn né subjekty) – je ábník, vaza

 Umíst ní je ábu na pevné ploše pevný podklad, aby nedošlo k p evrácení je ábu
 Používat vodící lana p i manipulaci s b emenem – sloup je vysoký 12 a 8 m
 Používání nepoškozených vázacích prost edk , prost edk  s platbou revizí (ocelové vázací prost edky)
 P ísný zákaz vstupu osob pod b emena
 P ísný zákaz vstupu nepovolaných osob do manipula ního prostoru je ábu
 P ísný zákaz ponechání zav šeného b emene na je ábu v dob , kdy na pracovišti nebudou zam stnanci
 Používat p edepsané OOPP
 Veškeré vázání prvk  se bude provád t pouze na stanovené manipula ní ploše, která bude zpevn ná,

bude odpovídat únosnosti skladovacích ploch v etn  dopravních komunikací.

 Odepínání prvk  se bude provád t z pracovních plošin, pro které platí stejné zásady jako pro je áb –
zvlášt  umíst ní plošin na pevné a únosné ploše

 V koši plošiny se bude postupovat dle návodu k použití – proškolení a seznámení obsluhy, používání
OOPP postroj  dle návodu

 Betonování bude provád no p ímo z automixu

 Stanoveno dorozumívání mezi zam stnancem provád jící betonáž a obsluhou automixu

Opat ení organiza ní:

Oborná a zdravotní zp sobilost osob

Veškerá používaná mechanizace, zemní stroje, za ízení, ná adí, nástroje, budou mít platné revize

Musí být používány p edepsané OOPP a OOPP s vysokou viditelností (vesty)

Revize a kontroly za ízení, el. ná adí v souladu s právními p edpisy, normativními požadavky a požadavky
výrobce

Prokazatelné seznámení fyzických osob s veškerými návody
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G6. PROVÁD NÍ P EJEZDU NAD DPD
Jedná se o provád ní betoná ských prací, betonování základových pas  pro kotvení ocelového panelu  a
betonování patek pro nová ocelová svodidla. Dále o vázání výztuže, provedení klenby z ocelových vlnitých
panel  a násypu zemního t lesa

Související dokument: SO  03.1 – Komunikace
NV .591/2006 Sb.; NV .362/2006 Sb.; Vyhl. .77/1965 Sb.

EZ_SD_0039r04 - Pravidla chování v EZ, a.s. KE
NV .591/2006 Sb.; NV .362/2006 Sb.; NV . 378/2001 Sb.;

                                       Vyhl. 87/2000 Sb.,

DODRŽOVÁNÍ ZÁSAD BOZP:

 Dodržování vypracovaného TP pro tyto práce, v TP bude ešení rizik vznikajících p i pracovních
postupech, v etn  p ijatých opat ení k jejich odstran ní.

ÍSNÝ ZÁKAZ VSTUPU OSOB DO PROSTORU TUBUSU V DOB  PROVÁD NÍ NÁSYPU
ZEMNÍHO T LESA NA KONSTRUKCI – ODPOVÍDÁ STAVBYVEDOUCÍ DODAVATELE, konstrukce
bude v dob  zásypu podep ena – p ísný zákaz vstupu na konstrukci tubusu

 Zachycení mechanizmem provád jícím skrývku zeminy postupovat dle – viz oddíl G3.
 Zachycení mechanizmy, provád jící pracovní innosti postupovat dle – viz oddíl G3.
 Dle PD se bude provád t p isypávání zeminou kolem konstrukce od terénu po výšce 200 mm – kdy se

bude provád t hutn ní lehkou technikou (ru ní žába)
 P ÍSNÝ ZÁKAZ vstupu na konstrukci tubusu
 P i vázání výztuže používat OOPP – montérky, montérkovou bl zu, rukavice, pracovní obuv, helma,

reflexní vesta
 Betonáž základ   - prahu se bude provád t z automixu p ímo do rýhy základu
 Napojení staveništního rozvad e bude dle podmínek - viz oddíl  G1.

Na pracovišti bude v míst  provád ných prací – sva ování, pálení, broušení na každém stanovišti 2 ks
PHP – 1 ks prášek 6 kg a druhý PHP dle prost edí kde se práce provád jí

ed zapo etím sva ování, pálení, broušení bude dodavatelem vyhodnoceno riziko, bude nahlášeno na
místní jednotku HZS EPR

 Zam stnanci, kte í budou provád t práce s otev eným ohn m, brousit, pálit - P ÍSNÝ ZÁKAZ používání
reflexních vest, pokud nejsou v neho lavém provedení

Opat ení organiza ní:

Oborná a zdravotní zp sobilost osob

Veškerá používaná mechanizace, zemní stroje, za ízení, ná adí, nástroje, budou mít platné revize

Musí být používány p edepsané OOPP a OOPP s vysokou viditelností (vesty)

Revize a kontroly za ízení, el. ná adí v souladu s právními p edpisy, normativními požadavky a požadavky
výrobce
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G7. POKLÁDKA BETONOVÝCH PANEL  – montážní místa
Jedná se o pokládku silni ních panel  na p edem p ipravenou zemní plá .
Práce budou provád ny pomocí je ábu, složení z nákladních automobil .

Související dokument:  SO  03.2 – Montážní místa
EZ_SD_0039r04 - Pravidla chování v EZ, a.s. KE

NV 591/2006 Sb.,
Technologický postup – p edloží dodavatel provád jící práce

EZ_SD_0039r04 - Pravidla chování v EZ, a.s. KE
SN ISO 12 480

DODRŽOVÁNÍ ZÁSAD BOZP:

 Dodržování vypracovaného TP pro tyto práce, v TP bude ešení rizik vznikajících p i pracovních
postupech, v etn  p ijatých opat ení k jejich odstran ní.

 Zákaz pohybu osob za korbou nákladního automobilu a je ábu

 Vstup a výstup na korbu nákladního automobilu bude pouze ze žeb íku

ísný zákaz osob se zdržovat na korb  nákladního automobilu v dob  zdvihání panel  – provede
se navázání panelu a zam stnanec opustí korbu nákladního automobilu teprve potom je možné
panely zvedat

 P ísný zákaz naklán ní osob p es korbu nákladního auta

 Je áby budou pracovat v souladu s SBP

 P i vykládání materiálu z dopravního prost edku je ábem, bude zajišt na volná skladovací plocha, a
dodavatel ur í osoby, které budou v dob  manipulace s b emeny st ežit pracovní prostor proti vstupu
nepovolaných osob

 Svislá doprava bude provád na na základ  SBP dodavatele, patkovací plán, plán zdvihu,(s dokumentací
musí být ádn  seznámeny všechny zú astn né subjekty)

 Umíst ní je ábu na pevné ploše pevný podklad, aby nedošlo k p evrácení je ábu

 Používat vodící lana p i manipulaci s b emenem

 P ísný zákaz vstupu osob pod b emena

 P ísný zákaz vstupu nepovolaných osob do manipula ního prostoru je ábu

 Používat p edepsané OOPP

Opat ení organiza ní:

Oborná a zdravotní zp sobilost osob

Veškerá používaná mechanizace, zemní stroje, za ízení, ná adí, nástroje, budou mít platné revize

Musí být používány p edepsané OOPP a OOPP s vysokou viditelností (vesty)

Revize a kontroly za ízení, el. ná adí v souladu s právními p edpisy, normativními požadavky a požadavky
výrobce
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G8. DEMONTÁŽ, LIKVIDACE KOLEJOVÝCH ROŠT

Kolejový rošt je sestaven z ocelových pražc  propojených kolejnicemi.

Bude se provád t demontáž ocelových pražc , spojených kolejnicí.  P evážná ást pražc  je dnes propadlá
nebo zasypaná v terénu. Lze p edpokládat, že velká ást kolejového roštu je v podmá eném terénu, v tšina
kolejových pražc  je siln  zkorodovaná.

Ru  se provede vy išt ní trasy, po vy išt ní se zdemontují kolejnice.

Pražce budou vyzvednuty za pomocí zdvihací techniky. Na míst  bude provád na vizuální kontrola a prvotní
íd ní. Použitelné pražce a kolejnice budou pr žn  odváženy do areálu EPR a na místo ur ené hlavním

dodavatelem, pražce a kolejnice, které budou shledány poškozenými i nepoužitelnými budou ponechány na
míst  a následn  hromadn  odváženy ke šrotování.
Upozorn ní:
Na trase stávající pasové dopravy PD 13, PD 14, PD 15 – kde byla provedena likvidace t chto PD (mimo
kolejových pražc ) je položen a vyzna en bezpe nostní páskou a bezpe nostními tabulkami el. kabel o
nap tí 6 kV. Ochranné pásmo tohoto el. kabelu je 1 m od osy kabelu na každou stranu.

Upozor ujeme, že uvedený el. kabel je trvale pod nap tím a jakákoliv neodborná manipulace i jeho
poškození je ŽIVOTU NEBEZPE NÉ

Související dokument:    EZ_SD_0039r04 - Pravidla chování v EZ, a.s. KE
NV 591/2006 Sb.,
Technologický postup – p edloží dodavatel provád jící práce

SN ISO 12 480

DODRŽOVÁNÍ ZÁSAD BOZP:

 Dodržování vypracovaného TP pro tyto práce, v TP bude ešení rizik vznikajících p i pracovních
postupech, v etn  p ijatých opat ení k jejich odstran ní.

ed zapo etím, pálení, broušení bude dodavatelem vyhodnoceno riziko, bude nahlášeno na místní
jednotku HZS EPR

 Demontáž kolejnice – rozebrání na jednotlivé díly, i rozpálení na jednotlivé ásti pomocí autogenu

 Ru  se provede vy išt ní trasy, postupn  kde se bude provád t likvidace:

o Odstran ní travnatého porostu, vy išt ní místa tak, aby mohlo být provád no rozpálení
koleje – vyhodnotit riziko možného zaho ení porostu.

o Teprve po vy išt ní místa tak, že nedojde k zaho ení, se m že provád t pálení (odpovídá
pali ).

Na pracovišti bude v míst  provád ných prací – pálení, broušení na každém stanovišti 2 ks PHP – 1
ks prášek 6 kg a druhý PHP dle prost edí kde se práce provád jí (vodní PHP) – možnost zajišt ní barelu
s vodou

 Zam stnanci, kte í budou provád t práce s otev eným ohn m, brousit, pálit - P ÍSNÝ ZÁKAZ používání
reflexních vest, pokud nejsou v neho lavém provedení

 Svislá doprava bude provád na na základ  SBP dodavatele, patkovací plán, plán zdvihu,(s dokumentací
musí být ádn  seznámeny všechny zú astn né subjekty) – je ábník, vaza

 Umíst ní je ábu na pevné ploše pevný podklad, aby nedošlo k p evrácení zdvihací techniky
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 Používat vodící lana p i manipulaci s b emenem

 Používání nepoškozených vázacích prost edk , prost edk  s platbou revizí (ocelové vázací prost edky)

 P ísný zákaz vstupu osob pod b emena

 P ísný zákaz vstupu nepovolaných osob do manipula ního prostoru je ábu

 P ísný zákaz ponechání zav šeného b emene na je ábu v dob , kdy na pracovišti nebudou zam stnanci

 Používat p edepsané OOPP
 Demontované pražce a kolejnice se umístí na vymezeném (ur eném) míst  za t chto podmínek:

o Bude ur ené místo pro pražce, které se op tovn  použijí
o Bude ur ené místo pro pražce, které budou ur eny k odvozu firmou odvážející kovošrot
o Pražce budou složeny tak, aby nemohlo dojít k jejich pádu na osoby, které budou

provád t zemní práce, a aby nep ekážely zemním pracím (stroj m a osobám pohybujícím
se v tomto prostoru)

o Aby p i vázání a odebírání nemohlo dojít k zavalení vaza e
o P i každém vykládání materiálu (konstrukcí, díl , sestav, sypkého materiálu atd.) bude

ur ená osoba, která bude provád t ízení t chto prací, aby nedošlo k p ejetí, p imá knutí
osob které se pohybují na pracovišti.

o Veškeré odv šování, vázání prvk  se bude provád t pouze na stanovené manipula ní
ploše, která bude zpevn ná, bude odpovídat únosnosti skladovacích ploch v etn
dopravních komunikací.

o Materiál, sestavy konstrukcí budou položeny tak, aby byla zajišt na jejich stabilita v dob
jejich uložení – aby nedošlo k jejich poškození, p evrácení, sklopení -  zajišt ní pomocí
klín , stojany, provázání

o Složení bude provedeno tak, aby nemohlo dojít ke z ícení, p eklopení zavalení osob
v dob  kdy bude materiál skladován a v dob  kdy se bude provád t vázání materiálu pro
další manipulaci.

o Upínání a odepínání prvk , dílc , sestav bude provád no ze zem  nebo
z bezpe ných podlah, které jsou max. 1,5 m nad zemí. Pokud se bude odepínání a
upínání prvk  provád t ze žeb íku, lze provád t pouze po p edložení stanoveného
technického postupu.

Opat ení organiza ní:

Oborná a zdravotní zp sobilost osob

Veškerá používaná mechanizace, zemní stroje, za ízení, ná adí, nástroje, budou mít platné revize

Musí být používány p edepsané OOPP a OOPP s vysokou viditelností (vesty)

Revize a kontroly za ízení, el. ná adí v souladu s právními p edpisy, normativními požadavky a požadavky
výrobce
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G9. PRÁCE VE VÝŠCE

Jedná se o veškeré  demontážní a montážní práce ve výšce, vystrojení nových el. rozvod  za ízení, osv tlení,
stavby DSK (lešení) pokud bude zhotoviteli používáno a ostatní provád né práce ve výšce.

Dodavatel p edloží TP ve kterém bude ur en ochranný pracovní prost edek proti pádu, v etn  kotevních míst,
kotevní místa ur í odborn  zp sobilý zam stnanec na stran  daného dodavatele.

Související dokument:  EZ_SD_0039_r04 - Pravidla chování v EZ, a.s. KE

                                        NV .362/2005 Sb.; NV . 378/2001 Sb.; SN 73 8101 a ostatní platná  legislativa.

DODRŽOVÁNÍ ZÁSAD BOZP:

 Dodržování vypracovaného TP pro tyto práce, v TP bude ešení rizik vznikajících p i pracovních
postupech, v etn  p ijatých opat ení k jejich odstran ní.

 Prostory ohrožené padajícími p edm ty musí být ohrani eny v souladu s požadavkem právního
edpisu, prostory budou vymezeny bezpe nostní páskou, osazeny bezpe nostní tabulky

 Zam stnanci, kte í budou provád t montážní práce ve výšce – budou zajišt ni dle platné legislativy, dle
NV 362/2005 Sb.

 Práce ve výšce – dodavatelé musí p edložit pracovní postupy, zdravotní zp sobilost zam stnanc  pro
práce ve výšce

 Pro zajišt ní osob p i práci ve výšce pov ený zam stnanec dodavatele ur í kotevní body –
prokazatelným seznámením a zápisem do svého SD.

 Veškerý materiál, ná adí bude VŽDY zajišt no proti pádu (zasažení osob padajícím materiálem,
neslu itelné se životem)

ísný zákaz vstupu nepovolaných osob do vymezených pracovních prostor  je ábu a míst kde
se provádí práce ve výšce, míst ohrožených padajícími p edm ty atd.

 Zam stnanci, kte í budou provád t práce ve výšce, musí mít p ilbu opat enou t íbodovým páskem proti
pádu, veškeré ná adí, nástroje a materiál musí být zajišt n proti pádu

 Pokud se bude používat pro práci vysokozdvižná plošina, musí mít zam stnanci odbornou a zdravotní
zp sobilost, seznámení s návodem na použití a používat p edepsané OOPP

 Pokud budou v podlaze otvory, jejichž p dorysné rozm ry ve všech sm rech p esahují 0,25m, budou
okamžit  zakryty poklopy odpovídající únosnosti, zajišt ny proti posunutí

 Žeb ík musí být umíst n tak, aby byla zajišt na jeho stabilita po celou dobu použití
 Na žeb íku mohou být provád ny jen krátkodobé, fyzicky nenáro né práce p i použití ru ního ná adí
 Po žeb íku mohou být vynášena (snášena) b emena o hmotnosti do 15 kg

 V dob  nep íznivých pov trnostních situacích, p i práci ve výšce, které výrazn  zvyšují nebezpe í pádu
nebo sklouznutí, p i je ábových pracích je nutné zajistit p erušení práce (dle NV . 362/2005 Sb., SN
ISO 12 480 a platné legislativy:

o Bou e, déš , sn žení i tvorba námrazy

o erstvý vítr o rychlosti nad 8 m.s-1 (síla v tru 5 stup  BF) – p i práci na zav šených,
pracovních plošinách, pojízdných lešení, žeb ících, p i použití záv su, u pracovních
polohovacích systém , v ostatních p ípadech silný vítr o rychlosti nad 11m.s-1

o Dohlednost v míst  práce menší než 30m

o Teplota prost edí b hem provád ní prací nižší než -10°C

Ur ení kotevních bod :
hem inností, kdy nelze aplikovat kolektivní ochranu proti pádu, musí být použity OOPP proti pádu. Kotevní
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body ur í zam stnavatel, jeho pov ená osoba s kvalifikací pro ízení prací ve výškách, kotevní body musí
odpovídat EN 362. S ur enými kotevními body bude prokazateln  seznámen každý zam stnanec a bude
proveden o tomto zápis do SD. Kotvení na lešení a na vysokozdvižných plošinách dle podmínek výrobce

Stanovené zákazy:
 Zákaz provád ní prací nad sebou
 Zákaz provád ní prací ve výškách osamocen
 Zákaz provád ní prací osobami bez odborné a zdravotní zp sobilosti  - práce ve výšce  (viz NV

.362/2005 Sb. a Vyhl. . 79/2013 Sb.)
 Zákaz práce p i nevyhovujících pov trnostních podmínkách - viz NV  .362/2005 Sb.
 Zákaz p ekonávat pevné konstrukce zabra ující pádu z výšky (zábradlí, zábradlí vysokozdvižných

plošin, lešení apod.)
 Zákaz vstupovat na uložený materiál na podlahách v p ípad , kdy p i vstupu na tento materiál dojde

k vystavení rizika pádu tím, že není dodržená výška horní ty e zábradlí min. 1,1m
 Zákaz použít ke kotvení konstrukce, u nichž není ov ena dostate ná únosnost – kotvení na zábradlí

stroje, kotvení na lešení dle podmínek výrobce.

Opat ení organiza ní:

 Odborná a zdravotní zp sobilost osob zejména se z etelem na provád ní prací ve výškách
 Revize vybavení OOPP (nap . celot lový postroj, zkracova  lana, karabiny, prost edky pro polohování

apod.)
 Školení pro používání OOPP (nap . celot lový postroj, zkracova  lana, karabiny, prost edky pro

polohování apod.)
 Školení pro používání vysokozdvižných plošin
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G10. ZÁSADY BEZPE NOSTI PRÁCE P I DOPRAV  B EMEN

Související dokument:  EZ_SD_0039r04 - Pravidla chování v EZ, a.s. KE
NV . 378/2001 Sb.; NV . 168/2002 Sb.; SN ISO 12 480 – 1

EZ_ME_0698r02z2 Provoz a údržba zdvihacích za ízení v KE –
                                       Systém bezpe né práce

DODRŽOVÁNÍ ZÁSAD BOZP:

 Dodržování vypracovaného TP pro tyto práce, v TP bude ešení rizik vznikajících p i pracovních
postupech, v etn  p ijatých opat ení k jejich odstran ní.

 U b emena o neznámé hmotnosti je nezbytné užít pouze takové zdvihací za ízení, které je vybaveno
ochrannou i signalizací proti p etížení vlivem t žkého b emena.

 Zákaz vstupu nepovolaných osob do manipula ních prostor
 Prostory ohrožené padajícími p edm ty musí být ohrani eny v souladu s požadavkem právního p edpisu
 Vázat a zav šovat b emena známé hmotnosti, nep evyšující nosnost zdvihacího za ízení
 Po uvázání nebo zav šení b emene je nutno zvolna napnout vázací nebo záv sný prost edek,

ekontrolovat uvázání nebo záv s, zkontrolovat polohu t žišt  b emene v i ose záv su a teprve
potom dát pokyn k jeho p eprav  – odpovídá vaza

 Je ábník b emenem manipuluje jen na znamení vaza e (signalisty), je ábník se MUSÍ ídit pokyny
vaza e (signalisty)

 Vaza  (signalista) bude ozna en tak, aby je ábník vaza e rozlišil mezi ostatními zam stnanci – nikdo
jiný nesmí komunikovat s je ábníkem, pouze ur ený vaza  (signalista)

 Je ábník musí mít dostate ný výhled na b emeno a pracovní prostor – nemá-li dostate ný výhled, ídí se
pokyny vaza e (signalisty), který musí být v takovém míst , odkud má neomezený a dostate ný výhled

 Nevidí-li je ábník na vaza e, je nutno použít signalisty, který p enáší pokyny vaza e je ábníkovi
 Je ábník, vaza  (signalista) musí zajistit, aby b emena nebo zdvihová lana je ábu se nedostala do
kontaktu s p ekážkami

 Ostré hrany musí být chrán ny vhodným zp sobem

Vaza :
 je zodpov dný za uvázání a odvázání b emene
 vaza  (signalista) musí sledovat b emeno po celé jeho dráze a spolu s je ábníkem musí zajistit
bezpe nou p epravu b emene

 p i ukládání b emen nesmí být zdvihová lana p íliš uvoln na, b emeno je nutno uložit na podložky
dostate né pevnosti tak, aby se nemohlo sesmeknout nebo p evrátit, aby vázací prost edek nebyl
poškozen a mohl být bez násilí sejmut

ZÁSADY KOMUNIKA NÍHO SYSTÉMU:
 Pro ú ely komunikace musí být použito jen omezeného po tu signál
 Signály musí být z eteln  odlišitelné, aby nedocházelo k nedorozum ní
 Signály dávané pomocí rukou je možno použít pouze v p ípadech, kdy podmínky prost edí umož ují

etelnou komunikaci mezi osobami a je ábníkem
 V p ípad  akustických nebo vizuálních prost edk  musí být použita komunika ní za ízení takového

charakteru, aby si je ábník okamžit  uv domil p ípadnou poruchu t chto za ízení a mohl v as zastavit
pohyb je ábu

ZAKÁZANÉ MANIPULACE:

Zákaz zahájení prací, pokud nebude zajišt n a vymezen bezpe ný prostor pro zdvihání b emene,
 Zákaz dopravování b emen nad pracovníky
 Zákaz provád ní šikmých tah
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 Zákaz provád ní prací osobami bez odborné a zdravotní zp sobilosti (je ábník, vaza , signalista)
 Zákaz používání ZZ pokud nebude proveden zápis do deníku MD
 Zákaz zdvihání b emene, p ekra ující maximální možnou nosnost zdvihacího za ízení

i vázání a zav šování b emen je zakázáno zejména:

 Používat vadné nebo nevyhovující prost edky k vázání, zav šení nebo uchopení
 P et žovat vázací prost edky
 Vázat b emena zasypaná, upevn ná, nebo p ilnutá, vázat b emena o hmotnosti p evyšující nosnost

zdvihacího za ízení
 Zav šovat na hák nebo vzájemn  do sebe více vázacích prost edk , než je k p eprav  b emene

zapot ebí, k ížit je p i vkládání háku nebo je zav šovat na špi ku
 Zkracovat vázací a záv sné prost edky uzlením i zkracováním nebo je jakýmkoliv zp sobem upravit
 Upravovat jakýmkoliv zp sobem hák nebo zav šovat b emeno na dvojitý hák jednostrann
 Vázat b emeno na šikmý tah, vlá et b emena a posunovat vozidla, pokud zdvihací za ízení není pro tyto

ely konstruováno
 Vázat nebo zav šovat dopravní bedny apod., které jsou navršeny materiálem pod okraj
 Zav šovat se nebo stav t se na b emeno nebo ho p idržovat rukou pro udržení jeho rovnováhy
 Nenechávat zav šené b emeno v dob , kdy je je áb mimo provoz a o pracovních p estávkách, nelze – li

z jakýchkoliv d vod  b emeno spustit, nesmí se vaza  vzdálit a musí dbát, aby se nikdo pod b emenem
nepohyboval a ani nezdržoval

 Ukládat b emena na postranice dopravních prost edk  nebo je o n  opírat
 Ukládat b emena do dopravních cest
 P echázet nebo se zdržovat pod zav šeným b emenem nebo v jeho nebezpe né blízkosti
 Násiln  vytahovat vázací prost edky z pod b emene
 Ukládat vázací nebo záv sné prost edky na jiná než vyhrazená místa

Opat ení organiza ní:

 Odborná a zdravotní zp sobilost zam stnanc  (je ábník, vaza , signalista) atd.,

 Revize vázacích prost edk

Na pracovišti používat p edepsané OOPP
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G11. RU NÍ ZDVIHACÍ ZA ÍZENÍ

Související dokument:  EZ_SD_0039r04 - Pravidla chování v EZ, a.s. KE
NV . 378/2001 Sb.; NV . 168/2002 Sb.; SN ISO 12 480 – 1

EZ_ME_0698r02z2 Provoz a údržba zdvihacích za ízení v KE –
                                       Systém bezpe né práce

DODRŽOVÁNÍ ZÁSAD BOZP:

 Dodržování vypracovaného TP pro tyto práce, v TP bude ešení rizik vznikajících p i pracovních
postupech, v etn  p ijatých opat ení k jejich odstran ní.

 Zákaz vstupu nepovolaných osob do manipula ních prostor
 Prostory ohrožené padajícími p edm ty musí být ohrani eny v souladu s požadavkem právního p edpisu
 Vázat a zav šovat b emena známé hmotnosti, nep evyšující nosnost zdvihacího za ízení
 Ostré hrany musí být chrán ny vhodným zp sobem

Stanovené zákazy:
Zákaz zahájení prací, pokud nebude zajišt n a vymezen bezpe ný prostor pro zdvihání b emene,

 Zákaz dopravování b emen nad pracovníky
 Zákaz provád ní šikmých tah
 Zákaz provád ní prací osobami bez odborné a zdravotní zp sobilosti (je ábník, vaza , signalista)
 Zákaz používání ZZ pokud nebude proveden zápis do deníku MD
 Zákaz používání poškozených vázacích prost edk

Opat ení organiza ní:

 Odborná a zdravotní zp sobilost zam stnanc  (je ábník, vaza , signalista) atd.,

 Revize vázacích prost edk

Na pracovišti používat p edepsané OOPP
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G12. DEMONTÁŽNÍ A MONTÁŽNÍ PRÁCE NA:
SV -    shazovací vozy
PS -    pohán cí stanice
PVZ -  pásový v z zakládací
KV -    kabelový v z

Jedná se repasování, kompletní opravy výše uvedených stroj  – tj. demontáže celého za ízení, opravy
provád né na montážních místech a op tovná kompletace tohoto za ízení.  Práce se budou skládat
z demontáží strojního za ízení, odstrojení celého za ízení, sundání motor , pohon , el. rozvoden, pásma,
vále , a veškerého za ízení až na nosnou ocelovou kostru stroje.

Jelikož se dodavatelé budou sout žit v rámci výb rového ízení, není možné v této dob  vypsat zásady BOZP.
Po obdržení TP jednotlivých zhotovitel  a registru rizik, bude provedena aktualizace t chto zásad BOZP.

G13. PRÁCE NA ENERGETICKÝCH ZA ÍZENÍCH

Jedná se o realizaci elektrických za ízení nn a vn

Související dokument:  EZ_SD_0039 r04 -Pravidla chování v EZ, a.s. KE
NV .591/2006 Sb.; Vyhl. .73/2010 Sb.; Vyhl. .50/1978 Sb.;

Opat ení organiza ní:
 Veškeré práce na elektrickém za ízení mohou být provád ny jen odborn  zp sobilými osobami –

– odpovídají dodavatelé, kte í práce provád jí.
 Elektrická za ízení, která budou pod proudem, v etn  p ístupných kabelových vedení, musí být

viditeln  ozna ena výstražnými symboly – odpovídají dodavatelé, kte í práce provád jí.
 Prostory rozvoden, kde hrozí elektrická rizika, musí být vhodn  zajišt ny proti vstupu

nepovolaných osob, musí být ur eny odpov dné osoby, vstupy musí být ozna eny. Musí být
vhodn  zamezeno práci odborn  nezp sobilých osob – odpovídají dodavatelé, kte í práce
provád jí.

 Musí být dodržován zákaz vstupu a práce nepovolaných osob v rozvodnách s elektrickým
rizikem. Osoby samostatn  se pohybující v rozvodn  s elektrickým rizikem musí spl ovat
minimáln  požadavek §4 Vyhl. .50/1978 Sb. – odpovídají dodavatelé, kte í práce provád jí.
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OZNA ENÍ PRACOVIŠT  ZHOTOVITELE
FIRMA:

Odpov dný zástupce firmy v lokalit :
TEL.:

Název akce: Severní lom II – prostor pro využití VEP – 1. etapa

íslo PP:

Zahájení akce: Plánované ukon ení akce:

Vedoucí práce: TEL.:

ípravá  úkolu PP: TEL.:

Technický dozor EZ, a. s.:        Pavel Klement TEL.:

Zástupce hlavního dodavatele: TEL.:

RIZIKA NA PRACOVIŠTI Platí X RIZIKA NA PRACOVIŠTI

Omezený pr chod, pr jezd Jiná rizika

Práce s otev eným ohn m

Broušení, ezání

Otvory v podlaze – práce nad volnou
hloubkou

Montáž, demontáž lešení

Odstran ní zábran, kryt Opat ení
ed vstupem na pracovišt  se

informuj o p ijatých opat eních
u vedoucího práce!

Práce se zdvihacím za ízením

Manipulace s objemnými b emeny

Nebezpe í pádu p edm  z výšky

Práce s chemikáliemi

EZ_FO_0583r01
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PROTOKOL O P EDÁNÍ ZÁSAD BOZP NA AKCI:

„Severní lom II – prostor pro využití VEP – 1. Etapa“

Potvrzuji svým podpisem, že jsem p evzal a byl seznámen se zpracovaným dokumentem: EPR Severní lom II -
ZÁSADY BOZP, možnými riziky a nebezpe ími plynoucími z provád ných prací, tomuto dokumentu rozumím, pln  ho
akceptuji a jsem schopný plnit p ijatá opat ení a ídit se  jimi.
S tímto dokumentem seznámím všechny osoby a zam stnance pohybující se s mým v domím na pracovišti.
Informace o podpisu tohoto protokolu je dodavatel povinen obratem poslat na emailovou adresu sBOZP zhotovitele:
jaroslava.holecova@cez.cz,.
Dále jsem p evzal dle ZP 262/2006 Sb. § 101 odst. 3 - registr rizik všech dodavatel , registr rizik EZ a.s.,

EZ_SD_0039r04 -Pravidla chování v EZ, a. s. KE, PPS EPR, tabulku ozna ení pracovišt EZ_FO_0583r01.

Jméno a p íjmení Dodavatel Datum seznámení Podpis

Seznámení zam stnanc  se Zásady BOZP provedl:    .....................................................................
     vedoucí zam stnanec dodavatele


