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ZÁKLADNÍ POUČENÍ O RIZICÍCH A BEZPEČNÉM CHOVÁNÍ NA
PRACOVIŠTÍCH SPOLEČNOSTI

Vjezdy dopravními prostředky:
1. Před vjezdem do areálu musí řidič cizího vozidla nahlásit účel a cíl návštěvy na vrátnici a 

vyčkat dalších pokynů.
2. Při jízdě v areálu se řidič nesmí odchýlit od trasy směřující k nahlášenému cíli v areálu.
3. V celém areálu platí nejvyšší povolená rychlost 20 km/hod., platí zde pravidla silničního 

provozu, křižovatky nejsou značeny dopravními značkami, platí přednost v jízdě vozidel 
přijíždějících zprava.

4. Všichni řidiči musí dodržovat výstražné bezpečnostní značky a značení.
5. Parkování je povoleno pouze na vyhrazených místech.
6. Nakládka a vykládka z vozidel může být zahájena pouze na základě souhlasu a dozoru 

odpovědného zaměstnance společnosti.
7. V celém areálu je přísný zákaz kouření a používání otevřeného ohně včetně elektronických 

cigaret.

Vstupy pro pěší osoby:
Do areálu společnosti ÚS Královéhradeckého kraje a.s. je povolen vstup cizím osobám starším 15 
let za dodržení níže uvedených podmínek.

Návštěvník ie povinen:
1. Ohlásit svůj příchod a důvod návštěvy na vrátnici a vyčkat dalších pokynů.
2. Pohybovat se po vyznačeném chodníku; tam, kde není vyznačen chodník, při levém okraji

vnitropodnikové komunikace.
3. Dodržet nejkratší stanovenou trasu k cíli jednání.
4. Nepohybovat se svévolně po areálu bez doprovodu zaměstnance společnosti.
5. Dodržovat výstražné bezpečnostní značky a značení.
6. Vrátit se ihned po skončení jednání stejnou trasou zpět.
7. V celém areálu je přísný zákaz kouření a používání otevřeného ohně včetně elektronických

cigaret.

POKUD SE VÁM STANE NĚJAKÝ ÚRAZ NEBO ZPOZORUJETE POŽÁR 
NEBO JINOU HAVARIJNÍ SITUACI, NEPRODLENĚ TO OZNAMTE 

POVĚŘENÉ OSOBĚ NEBO ČLENU OSTRAHY NA VRÁTNICI.

Z?

Ing. Jiří Brandejs 
ředitel společnosti

V Hradci Králové dne 2. října 2017
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