
SMLOUVA O DÍLO È. 420105641Z
uzavøená podle ~ 2586 a násl. zákona È. 89/2012 Sb., obèanského zákoníku, v platném znìní

Smluvní strany

Zhotovitel:
Mìsto Hlinsko
Podìbradovo nám. I
53923 Hlinsko

zastoupená: Miroslav Krèil, DiS.
IC: 00270059
DIÈ: CZ00270059

dále jen „zhotovitel“

Objednatel:
VÈE — montáže, a.s.
Arnošta z Pardubic 2082
531 17 Pardubice

zastoupená: Ing. Michal Krejèí
IC: 25938746
DIÈ: CZ25938746

Zápis dne 1. 7. 2000v obchodním rejstøíku,
vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové
v oddíle B, èíslo vložky 2066.
dále jen »objednatel“

Smluvní strany prohlašuji, že údaje, které uvedly v tomto Èlánku smlouvy, jsou v souladu s platnými
zápisy v obchodním rejstøíku, resp. v živnostenském rejstøíku, a že osoby zde uvedené jsou jejich
oprávnìnými zástupci.

II.

Pøedmìt díla

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje k realizaci díla Hlinsko, SŽDC, Nádražní 545, kNN (lV-12-
2014202) a Hlinsko, rekonstrukce nn, kNN (IE-12-2004179) - definitivní celoplošné zádlažby
chodníkú.

2. Definitivní zádlažby budou provedeny v rozsahu dle zámìru zhotovitele. Objednatel na svoje náklady
provede pokládku kabelù VN a NN dle PD s co nejmenším zásahem do povrchù chodníku. Narušené
povrchy asfaltových chodníkù objednatel vyspraví frézovanou obalovanou drti nebo štìrkem a pøedá
zhotoviteli. Dnem pøedáni i Èásti chodníku zhotovitel zodpovídá za povrch chodníkù a jeho údržbu.
Souèasnì pøebírá zodpovìdnost za bezpeènost chodcù a silnièního provozu. Cena za provedeni díla
dle Èl. Illu. smlouvy o dílo je v cenové úrovni definitivních zádlažeb v rozsahu PD. Zhotovitel plánuje
provést definitivní zádlažby ve vìtším rozsahu než je v PD. Rozdíl ceny v plné výši na svoje náklady
ponese zhotovitel. Nedokonèené definitivní zádlažby asfaltových chodníkù nebudou mít vliv na
kolaudaci výše uvedených staveb a nebudou uvedeny ani jako závady v kolaudaèních rozhodnutích.
Zhotovitel v pøípadì potøeby dále zajistí zábory veøejného prostranství dotèeného stavbou, dopravní
znaèení a uhradí poplatky s tím spojené.

Ill.

Cena za provedení díla

1. Smluvní strany se dohodly na základì pøíslušných ustanoveni zákona È. 52611990 Sb., O cenách, ve
znìní pozdìjších zmìn a doplòkù a po provedeni individuální kalkulace vycházející zejména
z dohodnutého rozsahu prací na cenì díla takto:

Cena díla bez DPH (zdanitelný základ) 187.240,- KÈ.
Celková sjednaná cena je cenou nejvýše pøípustnou. Cena je pevná po celou dobu realizace díla.
Tato cena bude rozdìlena do dvou faktur: 100 720,- Kè bez DPH Hlinsko, rekonstrukce nn, kNN a
86 519,- Kè bez DPH Hlinsko, SŽDC, Nádražní 545, kNN.

2. K uvedené cenì díla bude uplatnìna DPH ve výši dle platného zákona „O dani z pøidané hodnoty“ ve
znìní pozdìjších zmìn a doplòku
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3. sjednaná cena obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k øádnému a vèasnému
provedeni díla dle PD. Cena za dílo bude zhotoviteli uhrazena po provedené kolaudaci díla Hlinsko,
rekonstrukce nn, kNN a Hlinsko, 5ŽDC, Nádražní 545, kNN na základì daòového dokladu.

IV.

Termín splnìní díla

1. smluvní strany se dohodly, že práce na realizaci díla podle této smlouvy zapoènou dnem pøedáni
staveništì, kterýžto den obì strany dohodly jako den zahájeni prací. Tímto dnem je: 24.4.2017.

2. zhotovitel provede dílo viz Èl. II. vèas a øádnì nejpozdìji v termínu do 29. 12.2017.

3. zhotovitel dnem pøedání i èásti staveništì zodpovídá za povrchy chodnlku a jejich údržbu. souèasnì
pøebírá zodpovìdnost za bezpeènost chodcù a silnièního provozu.

V.

Platební a fakturaèní podmínky

1. smluvní strany se dohodly, že zhotovitel mùže po objednateli požadovat uhrazeni ceny díla na
základì daòového dokladu Po provedené kolaudaci díla Hlinsko, rekonstrukce nn, kNN a Hlinsko,
5ŽDC, Nádražní 545, kNN, v kterém na sebe pøevezme veškerou odpovìdnost za dokonèení
definitivních zádlažeb v lokalitì dotèené tìmito stavbami. Faktura musí mít náležitosti bìžného
daòového dokladu dle uvedeného zákona O DPH.

2. splatnost faktur bude 30 dni Po doruèení objednateli.

3. objednatel je oprávnìn pozastavit financováni v pøípadì, že zhotovitel bezduvodnì pøeruší práce
nebo práce provádí v rozporu s PD a touto smlouvou.

Vl.

Odpovìdnost za vady - záruka

1. zhotovitel poskytuje na dílo viz èI. II. záruku Po dobu, kterou požaduje vlastník dotèených komunikaci.
VII.

Další ujednání

1. Osoby oprávnì odle této smlouvy:
za objednatele:

za zhotovitele:

2. smluvní strany se dohodly, že zhotovitel povede na stavbì stavební deník objednatele.

3. Povinností zhotovitele je pøed zahájením prací pøedat objednateli seznam rizik zhotovitele.

4. smluvní strany se dohodly, že tato smlouva závazkové vztahy založené touto smlouvou, jakož i
závazky vzniklé v souvislosti s touto smlouvou budou posuzovány a øešeny podle èeského práva,
zejména obèanského zákoníku v platném znìni, podle jehož ustanovení ~ 2586 a násl. zákona è.
8912012 Sb., obèanského zákoníku se tato smlouva sjednává.

5. V rámci plnìni díla je zhotovitel povinen postupovat v souladu s požadavky ÈEZ Distribuce, as.,
vèetnì povinnosti vyplývajících z uzavøených smluv mezi objednatelem a ÈEZ Distribuce, as., tak,
jako by plnil sám, a dodat všechny požadované doklady a náležitosti vztahující se pøímo èi nepøímo
k realizaci díla.

6. Všechny výslovnì neuvedené právní vztahy a záležitosti v této smlouvì O dilo se øídí Všeobecnými
obchodními podmínkami o zpùsobu provedení díla (VOP REAL), vydanými ÈEZ Distribuce, as.,
v platném znìni, vèetnì všech platných pøíloh, zhotovitel je povinen prokazatelnì zápisem ve
stavebnlm deníku seznámit všechny své zamìstnance s pracovními riziky na pracovištích, spoleènì
s pøevzetím pracovištì pøebírá zhotovitel povinnosti stanovené provozovateli zaøízení distribuèní sítì.
zároveò se smluvní strany dohodly na plnìni úkolu v oblasti BOZP a Po na pracovišti dle zákona È
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262(2006 Sb. ~1O1 a stanovili, že pokud není stanoven koordinátor provozovatelem, pak zhotovitel
koordinuje provádění opatření k ochraně bezpečnosti a zdraví zaměstnancu a postupy k jejich
zajištěni, jejichž součásti je dokument MPBP — 009 Přehled rizik při činnostech na externích
pracovištích a jejich eliminace, v platném zněni, který je nedílnou součásti této smlouvy. Podpisem
této smlouvy zhotovitel prokazatelným způsobem stvrzuje, že veškeré dokumenty (včetně metodik a
interních předpisů provozovatele a objednatele), podle nichž má být při realizaci dila postupováno a
kterými je zhotovitel dle této smlouvy povinen se řídit, mu byly vždy alespoň v jednom vyhotoveni
předány a s těmito se řádně seznámil. Zhotovitel potvrzuje, že tyto dokumenty jsou mu známé a
k jejich dodržování se pisemně zavázal. Zhotovitel se dále zavazuje seznámit s těmito dokumenty,
včetně Politiky integrovaného systému řízení (ISŘ), své zaměstnance a osoby, které použije při plněni
díla, vstupující při plnění díla do areálu provozovatele nebo na staveniště. Při nedostatku právní
úpravy v uvedených dokumentech platí příslušná ustanoveni občanského zákoníku v platném znění.

7. Zhotovitel dila prohlašuje, že činnosti nezbytné pro provedeni předmětného dila zajistí jako
samostatný živnostník osobním výkonem nebo svými zaměstnanci, které zaměstnává
v pracovněprávních vztazích podle zákoniku práce, nebo jiným subjektem.

8. Zhotovitel zajistí, že všechny osoby účastnicí se realizace předmětného díla (jeho zaměstnanci,
zaměstnanci poddodavatelu a další osoby) budou vždy disponovat potřebnou kvalifikací pro danou
činnost a budou Po celou dobu své přítomnosti na pracovišti nosit oděv označený obchodni firmou
svého zaměstnavatele.

9. Zhotovitel zodpovídá za dodržení podminek, daných v Rozhodnutí o zvláštním užíváni veřejného
prostranství a Stavebního povoleni, zvláště za zajištěni bezpečnosti chodců a silničního provozu
Zhotovitel je povinen ohradit výkopy a zajistit přístupy do objektů (zhotovit přechody a přejezdy).
Zhotovitel rovněž zodpovídá za zajištěni úklidu a případného dopravního značení.

10.Zhotovitel zodpovídá za neporušení cizích inženýrských sítí. Seznam podzemního zařízeni předá
objednatel při předáni staveniště. Zhotovitel zodpovídá za dodržení podmínek provozovatelů všech
těchto sítí, za kterých je možné zemni práce provádět v jejich blízkosti. Pokud zhotovitel při
výkopových pracích objeví podzemní zařízeni, o němž se dříve nevědělo, práce přeruší do té doby,
dokud nezjistí povahu objeveného zařízeni. V práci pak pokračuje za dozoru provozovatele tohoto
zařízení.

11 .Před zahájením zemních prací v případě potřeby zajisti zhotovitel vytyčeni podzemních zařízeni dle
PD. Zhotovitel si na svoje náklady převezme vytyčená jednotlivá podzemní zařízení přímo Od firmy,
která vytyčení provede.

12.Zhotovitel oznámi objednateli, kdy bude dílo viz čI. II. této smlouvy připraveno k odevzdáni.

13.0 převzetí dila (viz Čl. II.) sepíši smluvní strany zápis, ve kterém zhodnotí kvalitu díla, označí zjištěné
vady, včetně lhůt odstranění vad, jakož i další skutečnosti, na kterých se smluvní strany dohodnou.

14.Při předáni dila objednateli předá zhotovitel doklady o ekologické likvidaci odpadu, vzniklých jeho
činností při realizaci díla.

15.Objednatel je oprávněn nařídit dočasné zastaveni praci na předmětu díla. V takovém případě se lhůty,
uvedené v této smlouvě prodlužuji na dobu, Po kterou byly práce zastaveny.

16.Jestliže zhotovitel nesplní závazek stanovený či. IV./2 a 11./2 této smlouvy, je povinen zaplatit
objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové částky díla za každý započatý den prodleni.

1 7«Jestliže zhotovitel nesplní závazek stanovený čI. lV/l, 2, 3 a 11./2 této smlouvy, je povinen zaplatit
objednateli náklady s tímto spojené, to je poplatky za zábor veřejného prostranství a ostatní smluvní
pokuty z tohoto zpoždění vyplívající.

18.V případě neproplacení faktury ve lhutě splatnosti, je zhotovitel oprávněn účtovat úrok z prodlení ve
výši 0,01% z dlužné částky za každý den prodlení.

19.Změny této smlouvy lze provádět toliko písemnou formou.

20.Práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající, přecházejí na právní nástupce smluvních stran.

21 Zhotovitel pro realizaci výše uvedeného díla nesmí využít subdodavatele bez písemného souhlasu
objednatele.
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22.Smluvni strany preferuji smírné øešeni sporu vzniklé z této smlouvy nebo v souvislosti s ni. Pokud
nedojde k smirnému vyøešeni sporu, budou všechny spory, které by mohly vzniknout z této smlouvy
nebo v souvislosti s ni øešeny pøed vìcnì a místnì pøíslušnými soudy Èeské republiky.

23.Smluvni strany shodnì prohlašuji, že pøed podepsáním této smlouvy si ji dukladnì pøeèetly, a že tato
smlouva byla uzavøena po vzájemném projednáni podle jejich pravé a svobodné yule urèitì, vážnì a
srozumitelnì, nikoliv v tísni nebo za nápadnì nevýhodných podminek. Obì strany prohlašuji, že došlo
k dohodì o celém rozsahu této smlouvy, na dùkaz Èehož pøipojuji své podpisy.

24.Smlouva je vystavena ve dvou stejnopisech s platnosti originálu, z nichž každá strana obdrži jeden
stejnopis.

25.Tato smlouva nabývá platnosti a úèinnosti dnem podpisu obou smluvnich stran.

Zhotovitel: Objednatel:
V Hlinsku dne 24. 4. 2017 V Litomyšli dne 24.4.2017

Ing. MicI~al Krejèi
vedoucí s‘kce Výstavba

Mi oslav Krèil, WS.
starosta
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MPBP -009 V3 Strana 2 (celkem 11)

Označeni dokumentu: MPBP - 009 Verze Č.: 3 Platí ad: 15.11.2013

. ‚

. Nařízeni vlády Č. 59112006 Sb. v platném zněni O bližších minimálnich požadavcích
na bezpečnost a ochranu zdraví ph práci na staveništích.

. Nařízení vlády Č. 378/2001 Sb. v platném zněni, kterým se stanovi bližší požadavky
na bezpečný provoz a použivání strojů, technických zařlzeni, přístrojů a nářadí

. Nařízeni vlády Č. 10112005 Sb. v platném zněni, a podrobnějšich požadavcích na
pracoviště a pracovní prostředí

. Nařízeni vlády Č. 36112007 Sb. v platném zněni, kterým se stanoví podmínky ochrany
zdraví zaměstnanc‘~ ph práci.

. Nařízení vlády Č. 36212005 Sb. v platném zněni ze dne 17. srpna 2005 0 bližších
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví ph práci na pracovištích s nebezpečím
pádu z výšky nebo do hloubky

• Whláška Č. 246/2001St, v platném znění o stanovení podmínek požární bezpečnosti
a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci)

Pro hdiČe a zšvozriiky
. Nahzeni vlády Č. t6812002 Sb. v platném zněni, kterým se stanoví zpusob

organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit ph
provozováni dopravy dopravními prostředky.

3. Základní Dokyny a zákazy

Zaměstnanci cizích subjektů, kteří se vyskytuji na pracovišti společně se zaměstnanci VČE
montáže, ‚ as, jsou povinni:

. Ph prováděni jakýchkoli společných prací se zaměstnanci musí přesně řidit pokyny
vedoucího práce

. Z vlastni vůle nesmějí provést jakoukoli Činnost, která by mohla vést ke vzájemnému
ohrožení zaměstnanců v přímém nebo nepřímém kontaktu a nebyla schválena
vedoucím práce, mimo případy odvraceni nebezpečí.

Zakazuje Se:
. PoužitI jakýchkoli mechanismů nářadí a prostředků ve vlastnictvl VČE - montáže, as.

bez přímého souhlasu vedoucího práce a bez předloženi dokumentů opravňujících
k obsluze nebo použití zařízeni.

. Provádět jakékoli práce na místech, kde je prováděna Činnost zaměstnanci VČE -

montáže, a.s. bez přímého souhlasu a koordinace praci vedoucím práce, nebo jim
pověřeným zaměstnancem.

4. Seznam rizik

Přehled rizik ph Činnostech firmy VČE - montáže, a.s., která nelze zcela eliminovat nebo
snížit jen dodržením výše uvedených předpisů k zajištění bezpečnosti práce a technických
zařízení.

garant

schv~IiI

ptezkou ma I

pracovrli místa jméno

referent kontroly kvality Bc. Vladimir Zdráhal

Ekonomický ředitel Jíti Neumann MBA

TeamPrevent-Prepo, s.r.o. Marcela Stříbrná

datum podpis

tiRiWZ.ikI

tIMW“lkI

4.1 Docravní orostředkv a mechanismy

.. ‚

Rizika dopravních prostředků a stavebních mechanismu
Popjs a Ehm tt/snížení rizika

Srážka s dopravnim prostředkem, • Nevstupovat do dráhy pohybujícího se vozidla, zejména
zranění osoby pi~ manévrováni ph couváni.
vozidlem, zejména ph couváni, • Dbát zvýšené opatrností pří zaslechnuti zvukového

z důvodu špatné viditelnon výstražného znamení vozidla
. Uposlechnout pokynu osoby, která zajišťuje bezpečnost

Neřízená kopie ze dne 12.5.2014
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Riziko zasažením bleskem
atmosférickou elektřinou při práci
v terénu, s jeřábem plošinou
Riziko zasažen zasypáni betonovou
směsi při betonáži

t2 Stroje a zařlzenl

Rizika při činnosti strojů a zařízeni

Popis rizika
Zasaženi odletujícím materiálem,
jiskrami při řezáni frikčni pilou

Navinuti součásti oděvu do točivých
části stroů
Vtaženi, rozdrceni, namotá«
useknuti části lidského těla.
Zraněni při pádu ne stroj.
Zraněni při průchodu kolem stroje

Zraněni zaměstnance, zničeni stroje
při spuštěni

Výbuch, výtok, vystříknuti látek,
které ou přiváděn do stroje
Vzpřičeni materiálu, jeho následné
vymrštěni.
Popáleni obsluhy při kontaktu
nechráněných části těla s horkými
povrchy motoru e tlumiče
elektrocentrš ‚

Pořezáni, zasaženi odletujicimi nebo
odříznutými částmi motorovou pilou
Poškozeni inženýrských síti, výbuch
plynu, zasaženi el proudem při
výkopových pracich
Zasaženi hrotem vrtacího nebo
sbijeciho kladiva
Riziko tlaku, přitlačeni, naraženi,
úderu, rozdrceni, přiraženi při práci
$ ručsiim nářadím - sekera, kladivo,

hovač hřebiků, lopata, krum
El. přístroje, nářadí, el, přívody
k nářadi, prodlužovaci kabely —

poraněni elektrickým proudem

. Nepřibližovat se ke strojiv provozu do bližši vzdálenosti
než 4 rn, Pokud je to z provoznich důvodů nutné, pak pouze
s ochrannými brýlemi nebo štitem.(přednostni použiváni
obličejových štitů, které dokonaleji zakrývaji obličej a chrání
nejen oči ale celý obličej)

. Vyloučit přítomnost osob v nebezpečném prostoru. Pokud Se
tomu nelze vyhnout, dohodnout s pracovníkem provádějicim
činnost nebo vedoucim práce bezpečné misto práce.

. Dodržovat vedouciho e.

. OOPP řádné ustrojeni pracovniho oděvu bez viajicich části,
řeminku, řetlzku ok ‘ a hla nevlaic vlas .

. Nevstupovat do pracovniho prostoru stroje.

. Nedemontovat ochranné k a zařizeni stro

. Pohybovat se pouze po vyznačených komunikacích

. Zamezit přistup nepovolaným osobám ke stroji

. Nebezpečná msta oznečit ‚.ýstražnymi značkami.

. Zaistlt dostatečnou ochranu vn‘ i zábradlím

. Při přeneseni stroje z venkovniho prostředl do vnitřního
(velké rozdlly teplot) nechat stroj 1 hodinu klimatizovat.

. Nezačlnat zkušebni provoz bez namontováni všech
konstrukčnlch krytů.

. Před spuštěnim stroje Se přesvědčit, zda sev nebezpečném
prostoru nevyskytuje jiná osoba.

. Před zahájenim (započetím) práce nechat stoj běžet
na rázdno.

. Dodržovat bezpečnostni značeni nevstupovat
do ohroženého rostoru a uživat OOPP

. Zvýšit pozornost při práci v blizkosti pohybujicich se části
stro“ ‚

. Nedotýkat se horkých dilů motoru, svičky. nebe tlumiče pokud
motor běži nebo bezprostředně po jeho vypnuti

. VyloučenI přitomností osob v nebezpečném prostoru činnosti.
Pokud se lomu nelze vyhnout, dohodnout se zaměstnancem
provádějicim činnost nebo vedoucim práce bezpečné misto
ráce.

. Zamezit přistup k elektrickým částem stroje osobou,
která nebyla řádně proškolena a poučena, a zabránit
neodbem ‘ zásahům

. Ochrana před zasaženim ci. proudem; ochrana před
účinky blesku; uzemněni; při bouřce okamžitě přerušeni
raci, nedot‘katse kovo ‘ h vod‘ ‘ h části.

. Je zakázáno zdržovat sev prostoru najiždějiciho vozidla
betonovou směsi

při couváni vozidla.
. Použiti způsobilé a náležitě poučené osoby, jakmile Wto

osobu ztratl z dohledu, je povinen ihned zastavit.
. Zdůraznit začátek couváni zvukovým výstražným

znamením v připadě, kdy není dostatečný zpětný výhled
z vozidla a couváni neni zajištěno pomoci způsobilé
a_náležitě_poučené_osoby.

Srážka s dopravnim prostředkem, • Materiál a předměty ukládat přehledně na určená místa.
zraněni osoby, zasaženi břemenem, • Odstraňovat jakékoliv komunikečni překážky.
poškozeni jiného vozidla. • Nebezpečná místa označit výstražnými značkami.

Vyl<ládka Z vozidla, zraněni zaměstnance • Nepřibližovat sek vozidlu při oteviráni bočnice vykládce
při otevíráni bočnic, nákladu.

. Stát mimo bočnice (bokem k nákladu),
Zasaženi břemenem, náraz dopravního • Nezastavovat na místech, kde vozidlo překáži z hlediska
prostředku. bezpečnosti práce a technických zařízeni

nebo je ohroženo prací konanou v jeho blízkosti
a povahou terénu.

Zasaženi břemenem zavěšeným na • Obsluha zdvihacího zařízeni je povinna před započetím
jeřábu činnosti zdvihaciho zařízeni s břemenem překontrolovat

zdav manipulačnlm prostoru, to znamená v prostoru
pohybu zavěšeného břemene se nezdržuji další
zaměstnanci. Pokud nastane tato situace, je povinnostI
obsluhy upozomit na tuto skutečnost a uvedeni
zaměstnanci musí také použit ochranné přilby v př‘ipadě,
že ohrožený prostor nemohou z provoznlch důvodů
(vazači) opustit.

. Za ohrožený prostor se považuje vzdálenost 4 m
ve všech směrech od zavěšeného břemena (při zvedáni
Sloupu pak dle jeho délky).

Riziko elektrické dotykem přímým nebo • Vyloučeni přiblíženi autojeřábu do nebezpečné blízkosti
nepřímým při přibliženi mechanismů venkovniho el, vedeni, zejména při pojižděni
nebo jejich součásti k vedenI pod s břemenem; dodržováni dostatečného odstupu jeřábu
napětím Od vodičů venkovního vedeni vn awn (ochranná pásma

viz zák. č. 222i94 Sb.). připadně dodrženi zvláštních
pokyců v dokumentaci stavby.

Riziko tlaku, přitlačeni, nemženi, úderu, • Vyloučení přítomnosti osob v nebezpečném dosahu
rozdrceni, přiraženi strojem stroje; používáni zvukového znameni/signallzace

k upozoměni osob aby se vzdálili z nebezpečného
prostoru stroje; vyloučeni přitomnost osob v dráze
pohybujícího se stroje, zejména při couváni;
soustředěnost.

ZlomenI nebo destrukce prefabrIkátu ( • Při manipulaci nestát v okruhu možného zasaženi
sloupu, jiných konstrukčních prvků při rozlomeným břemenem, stanoveni způsobu přepravy,
manipulaci) určeni mist k uchyceni a zavěšeni, kvalifikace obsluhy,

OOPP - rukavice, ochranná přilba; vázaci prostředky
podkládat na ostrých hranách.

Zasaženi pohybujici se vysokozdvižnou • Nevstupovat do manipulačnlho prostoru plošiny, pokud
plošinou jew nutné je možno do manipulačního prostoru vstoupit

jen na pokyn obsluhy nebo zaměstnance pověřeného
obsluhou_a_s_použitim_přilby

Přejeti, sraženi osoby pojízdným strojem. • Zaměstnanec navádějící pojizdný stroj na dopravní
zasaženi osoby při pádu stroje nebo prostředek stojí vždy mimo stroji mimo dopravní
přetrženi lana navijáku prostředek a jev zomém poli řidiče stroje Po celou dobu

najiždéni a sjižděni stroje; vyloučeni přítomnosti osob
v ohroženém_prostoru.

Riziko nárazu ramene jeřábu, plošiny do • Jeřábník musí mit rameno jeřábu plošiny stále v zomém
konstrukci vedeni při montáži sloupu poli, správné naváděni standardn‘mi signály zaškoleným

zaměstnancem.

. Nepřibližovat sek pile v provozu blíže než na 3m,

. stát mimo možn ‘ do d odřiznu ‘ h části

. Výkopové práce provádétjen na místech dle projektu,
vyznačených vedoucim práce

. racováni ánu Ü

. Vyloučeni práce naproti ve směru vrtáni nebo sbíjeni
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. Ochrana před dotykem se živými částmi stroje.

. Označeni bezpečnostními značkami pro el, zařízeni

. Nedotýkat seal přístrojů, nářadí a zařízeni mokrýma rukama

. Nepoškozovat ci. přívody, prodlužovaní kabely,
tzn. nepokládat na né žádné předměty čí matenál zamezit
tornu ab b I veden řes ostré hran

Pád z výšky - zaměstnanci
pracujici výše než 150cm nad
okolni urovni ohroženi pádem
Z výšky v dusledku nezajištěni
pracoviště proti takovámuto pádu

4.5 Svářečské práce

Rizika při provádění svářečských prací
Popis rizika

Riziko Mektncké dotykem přímým
nebo nepřímým u svařovacích zdrojů

Riziko výbuchu při použiti kyslíkové
láhve pro svařováni

Riziko zasaženi horkými látkami při
svařováni

Zraněni osob, výbuch při manipulaci
tlakovými láhvemi PB, kyslíku,

acetylénu, benzínu v kanystru ve
vozidle

Otráveni, omdleni při nadýcháni
škodlivin, které vznikají pří svařováni
broušeni svárů

zády k němu, bez možnosti se uchopit opory
. P19 práci na žebříku nepouživat nebezpečné nástroje nebo
nářadi, např. pneumatické nástroje apod., pokud by
zaměstnanec neměl možnost bezpečné se přidržet žebřiku

. Nepoužlvat žebřík jako podpěrný nebo nosný prvek pro
podstaveni pro další výstup nebo sestup.

. Pří ráci na žebříku živat řiděleně OOPP

. Nezahajovat práci ve výšce dříve než jsou pracoviště zajištěna
bezpečnou konstrukci proti pádu z výšky nebo zaměstnanci
vybaveni předepsanými OOPP pro práci ve výšce.

. Při práci použivat přidělené OOPP

Eliminace rIzika
. při práci se svařovacími zdroji v terénu hrozí zvýšené riziko

Ůrazu ci proudem, zejména při zvýšené vlhkosti vzduchu,
vlhkém podkladu pro svařovaný dil,

. Je zakázáno‘ přibližovat se ke svařovanému dilu bez řádných
OOPP, přenášet vodivá nebo kovové dílce vlakové blízkosti,
že mohlo do‘ t kdo ku se svařovan‘ duem

. Je zakázáno pracovat v blízkosti kysllková láhves tuky
a oleji, v zamaštěném odévu, pracovni výstroji, s mechanismy
u kterých by mohlo dojit k úniku oleje a zamaštěni láhve
nebo ‘ tr~

. Je zakázáno: přibližovat se ke svařovanému mistu
bez pokynu svářeče nebo vedouclho práce a řádných OOPP.
rukavice, ti ‚svářečs ‘oděv,

. Ve vzdálenosti 3m od lahvi a kanystrů s benzinem Se nesmí
ukládat hořlavé látky a provádět práce s otevřeným ohněm

. Je zakázáno pracovat v blízkosti kyslíkové láhve s tuky
a oleji, v zamaštěném oděvu, pracovni výstroji,
5 mechanismy, u kterých by mohlo dojit k úniku oleje
a zamaštěni láhve nebo výstroje

. Lahve musi‘za“ těn ti vrženi, du nebo skutáleni

. Nesetrvávat v ohroženém prostoru nebo použivat
odpovídající OOPP

4.3 Práce ve výškách

4.4 Zednické oráce

. Před započetím práce ve vyšce se přesvědčit o íunkčnosti
přidělených OOPP Zjištěné závady neprodleně odslranit,

. Pro práci ve výšce nebo k výstupu na zvýšená pracoviště
ne užívat vratké nevhodné ředmé

Rizika pil práci ve výškách, hloubce, pod místem práce ve výškách, práce na žebříku
Popis rizika Eliminace rIzika

Pád stavební konstrukce, padající • Nepřibližovat se pod místa práce ve výškách do bližší
materiál uvolněný materiál, pád vzdálenosti než 4 m, nevstupovat do vymezeného
zdiva, sloupu, nářadí, el, vedeni a ohrazeného prostoru. Pokud je to z provozních důvodů nutné.

pak pouze s ochrannou přílbou a na pokyn vedouciho práce,
. Při demontáži, stiháni starých vedeni je bezpečnostnl pásmo

20 m kolmo k vedeni — v tomto pásmu se nesmí pohybovat
žádné nepovolané osoby

. Pokud jsou v uvedeném pásmu stromy nebo jIné konstrukce,
které by mohly pádem být strženy, nesmí zaměstnanci nebo
jiné osoby být při této činnosti v okruhu možného pádu těchto
konstrukci

. Dodržovat stanovené bezpečnostní pokyny a zákazy
(bezpečnostni značky).

Riziko zasypáni, zavaleni • Do výkopů lze vstupovat pouze na přikaz vedouciho práce
materiálem a udušeni sypkými při dodrženi n v 591/2006 Sb. ( předáni staveniště; průzkum
hmolami ve výkopech staveniště; vyznačeni inženýrských síti; technologický postup;

výběr a kvalifikace zaměstnanců, rozděleni a stanoveni tildy
horniny; zajištěni staveniště pro zemni práce; zajištěni
výkopových prací, stěn a výkopů)

Pád z lešeni nebo jiných • Na uvedené konstrukce nebo zařízeni lze vstupovat
konstrukci, zařízeni pro zvyšováni až po zápisu o předáni a převzetí konstrukce.
místa práce
Poraněni el, proudem • Respektovat označeni bezpečnostními značkami.
Současná práce na dvou místech • Organizačně zajistit. aby nebyly prováděny současné takové
nad sebou (práce na vnějších práce, kde pád materiálu a předmětů může způsobit zraněni
stavebních konstnjkcich příp. a zaměstnancův nižších pracovnich místech,
práce na lešení) — pád materiálu a
předmětů,
Pád z výšky při práci na žebříku • Nepoužívat žebřik se zlomenými příčlemi, bez zajišťovacího

řetízku, s poškozeným kovánim nebo řetízkem,
. žebřík ustavit na stabílni, pevný, rovný a dostatečné velký

podklad tak, aby jeho sklon nebyl menši než 2.5 : 1, za příčlemi
u jeho paty byl volný prostor alespoň 0,18 m, ze strany přístupu
na žebřlk byl volný prostor alespoň o šířce 0,6 m a aby bylo
zabráněno jeho podklouznuti.

. Horní konce žebříku určeného pro výstup musí přesahovat
výstupní plochu mino 1,1 m nebo tento přesah musí být
nahrazen jiným opatšenim. např. madly, které zaméstnanci
umožňuje sep19 výstupu spolehlivé držet

. Při práci na žebříku, kdy je zaměstnanec chodidly výše
než 5 m musí použít osobní ochranné zajištěni proti pádu

. Na žebřiku provádět pouze krátkodobé nenáročně práce
s břemeny o hmotnosti menši než 15 kg

. Nevystupovat při práci na žebříku výše, než O Bm od horního
konce opěrného žebříku nebo 0.5 m od konce dvojitého
žebříku

. Nevystupovat nesestupovat nepracovat na žebříku obráceni

Rizika při prováděni zednických prací
Pepte rlzÚca ElWnInace rizika

Zasaženi odletujícím materiálem, • Vyloučit přítomnost osob v nebezpečném prostoru činnosti,
který vzniká pří bouráni části zdiva Pokud se tomu nelze vyhnout dohodnout Se zaměstnancem
sekáni apod. — ohroženi oči a provádějícím činnost nebo vedoucím práce bezpečná místo
obličeje, práce
Působeni prašnosti, rozlet • Dodržovat pokyny vedoucího práce
prachových čisti usazováni prachu
poškození dýchacích cest (zejména
při sekání zdiva).
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4.6 Zemni Dráce

Sesuti svahu
Havárie podzemních vedení

Riziko zasypáni, zavaleni
materiálem a udušeni sypkým
hmotami ve výkopech

Riziko výbuchu munice při práci
a pohybu v bývalém vojenském
prostoru

. Zabezpečit prováděni výkopových prad V okolí staveb tak,
ab nehrozilo tb zříceni.

. Podle potřeby provést zakryti výkop(j.

. Okraje výkopů opatřit zábradlím. U výkopů hlubokých 0,5 m
a vice, musí být ohrazeni zamezujici přistup osob do prostoru
ohroženého pádem do hloubky

. Podle potřeby provést přechody či přejezdy přes výkopy.

. Zajistit bezpeČný sestup do výkopu a výstup z něj.

. Při provádění výkopových praci se nezdržovat v ohroženém
prostoru.

. Při ručnlm prováděni výkopových praci zajistit takové
rozmistěni zaměsmancu, aby se vzájemně neohrožovaly.

. Nepřipustit nedovolené zatěžováni okraj‘~ výkopu.

. Při mechanickém zhutňováni zeminy zajistit, aby nedošlo
k ohroženi stability stěn výkopu nebo staveb.

. Stěny výkopu zajistit proti sesuti.

. Nevstupovat do výkopu jehož stěny nejsou zajištěny paženlm
— v zem nách nesoudržných podmáčených nebo jinak
náchylných k sesut

. Nevstupovat do strojem vyhloubených výkopů se stěnami
nezajištěnými proti sesuti

. Na odlehlých pracovištich neprovádět osamoceně výkopové
práce ve větši hloubce než 1.3 m

. Dodržovat nejmenši šiřku výkopu 0,8 m. do kterých vstupuji
osoby.

. Odstraňovat paženi stěn výkopu zásadně zespodu,
při současném zasypáváni odpaženého výkopu

. HrozIli při odstraňováni paženi sesuti stěn výkopu, ponechat
nive ‘ko u.

. Neprovádět podkopáváni svahu.

. Zajisbtjakákoliv podzemnl obnažená vedeni proti jejich
ne ečné deformaci.

. Do výkopů lze vstupovat pouze na přikaz vedoucího práce
při dodrženi nv. 591/2006 Sb. ( předáni staveniště; pruzkum
staveniště; vyznačeni inženýrských siti; technologický postup;
výběr a kvalitikace zaměstnanců; rozděleni a stanoveni třldy
horniny; zajištěni staveniště pro zemni práce; zajištěni
výkopových praci, stěn a výkopů).

. Okraje výkopu nezatěžovat do vzdálenosti 0.5 mod hrany
výkopu.

. Povrch terénu v pásu od okraje výkopu nebo jámy nezatěžovat
až po hranici smykového kImu (je stanovena v projektová
dokumentaci), zejména stavebním provozem, stavbami
zařízení staveniště, stroji nebo materiálem a výjimkou připadu
kdy stabilita stěny výkopu je zabezpečena zpusobem
stanoven‘ v rn ktové dokumentaci.

. Dodržovat zákaz pohybu osob mimo pyrotechnikem
zkontrolovaný prostor staveniště a přistupových cest.

. Výkopové práce zahájit až potom, co je prostor určený
pro výkopy prokazatelně prověřen pyrotechnikem a je určený
za bezpečný.

. Při zjištěni nebezpečných předmětů, munice nebo výbušiny
přerušit práce až do doby odstraněni nebo zajištěni těchto
ředmětu

Rizika při prováděni protlaků

Nezajištěni jámy pro prováděni
protlaku, nziko zasypán ‚zavalení
materiálem a udušeni sypkými
hmotami ve výkopech

Uraz elektrickým proudem při
mechanickém poškozeni izolace
kabelu

. Podle potřeby provést zakryti výkopů.

. Okraje výkopů opatřit zábradlim. U výkopů hlubokých 0.5 m
a více, musi být ohrazeni zamezujici přistup osob do prostoru
ohroženého pádem do hloubky

. Zajistit bezpečný sestup do výkopu a výstup z něj

. Při prováděni výkopových praci se nezdržovat v ohroženém
prostoru.

. Při njčnim prováděni výkopových praci zajistit takové
rozmisténi zaměstnanců. aby Se vzájemné neohrozili

. Nepřipustit nedovolené zatěžováni okrajů výkopu

. Při mechanickém zhutňováni zeminy zajistit, aby nedošlo
ohroženi stability stěn výkopu nebo staveb.

. Stěny výkopu zajistit proti sesuti.

. Nevstupovat do strojem vyhloubených výkopů se stěnami
nezajištěnými proti sesuti

. Do výkopů lze vstupovat pouze na přikaz vedoucího práce
při dodrženi nv. 59112006 Sb. ( předáni staveniště; průzkum
staveniště: vyznačeni inženýrských siti technologický postup:
výběr a kvalifikace zaměstnancu, rozděleni a stanoveni tildy
horniny; zajištěni staveniště pro zemni práce zajištěni

‘h racistěna ‘oů
. DodržovánI technologických postupu při provaděnl prottaků
. Dodržovet pokyny vedoucího práce

m ihika
. Dodržovat návod výrobce zařízeni k jeho obsluze.
. Před započetim práce provést ve stanoveném rozsahu
bezpečnostni kontrolu stavu zařizeni.

. Použivat zařizeni pouze k účelu, pro který je určeno

. Nevytrhávat koleje, kolejové pole pomoci zemniho stroje.
pokud to není přímo povoleno.

. Nepřetážovat zařízeni nad stanovené parametry.

. Nevzdalovat se od zařizenl, které jev chodu.

. Při vzdáleni se obsluhy ad zařizeni zajistitje proti zneužiti
nepovolanou osobou.

. Neodstraňovat ochranné zařízeni stroje.

. Provozovatjen taková zařizeni, které má všechna ochranná
zařlzeni funkčni

. Nevyřazovat z funkce bezpečnostni zařizeni

. Provozovat zařizeni jen má-li obsluha dostatečný přehled
Po pracovišti.

. Neprovozovat takové zařizeni, které svou činnosti

. nebo rozměry ohrožuje okoini zařízeni.

. Neprovozovat zařízeni Se závadami, které bezprostředně
ohrožuji zdravi nebo život zaměstnanců.

. Použivat k ráci ne kozeně nářadí.

. Zajistit. aby zaměstnanci provádějici údržbu nebo opravy
zařízeni byli ke své činnosti odborně způsobili

Rizika pIl prováděni zemních prací

Popis rizika
Nezajištěni staveb proti zřiceni

Nezajištěni výkopů

EZmkmce

Rizika při práci se zemními stroji
~ka

Zrsnůnl v důsledku neplněni
po~.nnosii obsluhy

Zraněni v důsledku neplněni
povinností zaměstnanců provádějicich
údržbua ra
Zraněni v důsledku neplněni . Používat při práci nepoškozená nářadí
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. Odstranit z pracovišti komunikačni překážky o které by bylo
možno zakopnout.

. Udržovat čistotu nášlapných ploch pro nástup a výstup a ploch
pro pohyb na stroji.

. Za‘istit dostatečné osvětleni racovišté

. Dodržovat povolenou hmotnost břemene

. PřI manipulaci s břemeny použivat vhodné pracovni pomůcky,
prostředky.

. V připadě potřeby zajistit pomoc dalšich osob, stanovit
vedouciho pracoviště a dodržovat pracovní postup
a dorozumivaci 5 .

. I< přemisťováni těžších materiálů, nástrojů a obrobků, které
pro svoji hmotnost, tvar nebo rozměry neumožňuji bezpečnou
‘učni manipulaci, užit vhodné manipulačni, zdvihaci zařizeni
s vhodnými upevňovacimi prostředky, pomůcky přizpůsobené
tvaru stroje.

. V připadé potřeby zajistit pomoc dalšich osob stanovit
vedoucího pracoviště a dodržovat pracovní postup
a dorozumívací signály.

. Za ohrožený prostor se považuje vzdálenost 4 m ve všech
směrech od zavěšeného břemena, ve kterém všichni musi
použit ochrannou přilbu.

. Osoby manipulující so zavěšeným břemenem musi mit
vazačský průkaz.

. Při přenášení materiálu, předmitů schodišti nebo v úzkých
prostorech uvolnit a zpřistupnit tyto prostory, vyčkat a v práci
pokračovat, až budou tyto prostory volni.

. Dbát pokynu vedoucího práce v připadě nutnosti přerušit práci
na ro za téni dostatečného man‘ ulačniho rostovu

. Při manipulaci nestát v okruhu možného zasaženi rozlomeným
břemenem.

. Stanovit bezpečný způsob přepravy

. Určit mista k uchyceni a zavěšeni,

. Použlvat stanovené OOPP — rukavice, ochrannou řilbu

. Dodržovat volné a průchodné komunikace.

. Zajistit ukládáni nákladu tak, aby byla zajištěna jeho stabilita,
aby nemohlo dojit k sesunutí, pádu.

. Skladovat jen na vyhrazených a označených mistech.

. Zajistit bezpečný přistup ke skladovanému materiálu

. Předměty ukládat, pokud možno na jejich největši rovnou
opěrnou plochu

. Neukládat materiál do mist v nichž je s nim pro nedostatek
mista obtižná ma ulace

Zakopnuti, uklouznuti pád
při chůzi sestupováni, vystupováni

m, pokud neni v průvodni dokumentaci stroje stanoveno jinak.

. Určit zaměstnance zodpovědné za úklid na zařízeni
a pracovišti

4.7 Manioulačni price, ukládáni materiálu

Rizika při prováděni manipulaČnich prací
Popis llan EDminace dzjka

povinnosti zaměstnanců provádějících
údržbu a opraw
ZraněnI v d(Jsledku neplněni • Zajistit prováděni předepsaných kontrol a revizi zařízeni.
povinnosti Zjištěné závady odstranit.
vedoucich zaměstnanců
Vibrace a otřesy • Soustavně kontrolovat zda při práci stroje nejsou vibracemi

a otřesy ohroženy okolni objekty zařízeni Zjištěné závady
odstranit, v připadě hroziciho poškozeni budov práci přerušit

Zříceni, pád shale • Pracovat se strojem ve stanovené bezpečné vzdálenosti
ad okraje výkopu, svahu nebo pod.

. Dodržovat stanovenou bezpečnou techniku jizdy při práci
na svahu, při jizdě ze svahu

. Nepracovat se strojem, který neni vybaven ochrannou
konstrukci chránicl obsluhu při jeho převráceni

Zasypáni slrole • Pracovat se strojem pod stěnou, pod svahem, v bezpečné
vzdálenosti od nich

. Včas odstraňovat vzniklé převisy zeminy
Srážka sh‘ojú • Při práci zachovávat mezi stroji bezpečnou vzdálenost
Havárie strqe • Nemanipulovat se strojem ani s jeho pracovnim zařizenim

při špatném výhledu ze stroje.
. Pracovat tak, aby pracovní zařízeni stroje, (např. radlice),
nepřesahovalo ph hrnuti Zeminy přes okraj výkopu nebo svahu

. Při přerušeni nebo ukončení práce stroje provést opatřeni
k zabráněni jeho samovolného pohybu,

Nedostatečná ochranná zařízeni • Stroj vybavit ochranou obsluhy protl padajiclmu, odlétajiclmu
materiálu, předmětům.

. Stroj vybavit ochranou obsluhy proti zachyceni, vtaženi, těla
pohybujicimi se součástmi stroje.

. Horká části zařizeni stroje vybavit ochrannými tepelnými
kryty

. $tsoj vybavit ochranným zařlzenim proti účinkům
nebezpečných látek pil jejich úniku z trubek či hadic.

. Stroj vybavit ochranou obsluhy proti zasaženi vysokotlakou
hydraulickou kapalinou.

. Stroj vybavit ochranným zařizenirn k zabráněni přistupu
do nebezpečných prostoru, k nebezpečným částem stroje.

Üder, zachyceni části těla • Neprovádět čistěni, mazáni, seřizováni, údržbu, opravy
pohybu~icich se části stroje za chodu.

Uder, zachyceni části těla • Neprovádět čistěni lopaty zemního stroje pil zapnutém motoru
stroje.

Pád materiálu, břemene • Nezdržovat Sev nebezpečném prostoru v němž hrozi pád
materiálu nebo břemene z pracovnlho zařízeni stroje.

. Přesvědčit se, zda při manipulaci 5 pracovnim zařizenim stroje
prováděnou nad kabinou dopravního prostředku sev ni nikdo
nezdržuje.

. Při práci používat předepsané ochranně přilby. Ochranné přilby
používati při jiných činnostech, pokud tak na základě
vyhodnocení rizik stanovi příslušný vedouci zaměstnanec,

Vstup do nebezpečného prostoru • Nevstupovat mezi skrejpr a jeho tahač.
. Nepřecházet přes tažený skrejpr.
. Nezdržovat se bezdůvodně v blízkosti zemních strojů,
. Po signalizaci zwkového, příp světelného výstražného signálu
stroje (informace O uvedeni stroje do chodu) urychleně opustit
ohrožený prostor

. Nezdržovat Sev ohroženém prostoru, zejména ph souběžném
strojním a ručním prováděni výtopových praci, při ručnim
zač4továni výkopu nebe při přepravě materiálu do výkopu a z
výkopu Prostor ohrožený činnosti stroje je vymezen
ma,dmálnim dosahem jeho pracovniho zařízeni zvětšeným 02

Zraněni osob provádějicich ‚učni
manipulaci s břemeny

Zraněni způsobené padajicim
materiálem při manipu act
břemeny

Zlomeni nebo destrukce
konstrukčních prvků při manipulaci

Pád, sesunutí materiálu při jeho
přechodném skladováni

4.8 Kácení stromů
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Rizika při prováděni manipulačních prací
P~ladzIke Elf~iInEe rizika

Zraněni způsobené padajicim • Nepohybovat Sov ohroženém prostoru pit káceni stromů — dle
stromem nebo větvemi pokynů osoby provádějlcl kácení.

. Dbát pokynů vedoucího práce, v případě nutnosti přerušit práci
(např. pro zajištěni dostatečného manipulačniho prostoru
pit káceni stromů).

. Dbát zvýšené opatmosti v prostoru, kde Se provádl káceni
stromů.

. Použivat ochranné přibyv prostoru, kde hrozi nebezpeči
zejména pádu v6tvi a stromů.

Zakopnuti, pád nebo zraněni • Dbát pokynů vedoucího práce, v případě nutnosti přerušit práci
způsobeně při manipulaci (např. pro zajištěni dostatečného manipulačniho prostoru
s pokáceným stromem. při manipulaci Se stromem — odvétvováni, nakládáni, odvoz

kmenů apod)
. Nevystupovat na napružené kmeny nebo na hromadu dřivi
. Nestát ve směru pruženi kmene či větve. např při odvětvováni,

zkracováni apod.

5. Praktická aplikace
Prokazatelnost seznámeni s výše uvedenými předpisy a tímto přehledem rizik;
Tato rizika musí být součástí obchodních smluv (včetně objednávek) týkajlclch se stavebně
montážrii činnosti a jiných prací prováděných na externích pracovištích.
V připadě, že předáni rizik není obsaženo ve smlouvě (objednávce) musí vedoucí práce
zajistit jejich prokazatelně předáni všem subjektům (firmám), které se prací ůčastni. Zajisti
sepsáni Dohody o plněni úkolů v oblasti BOZP a PO na pracovišti (Příloha č. 1) Nedllnou
součásti výše uvedeně dohody je ‚tento dokument MPBP 009 Přehled rizik pň činnostech
na externích pracovištich a jejich eliminace. Zástupce firmy stvrzuje svým podpisem, že byl
seznámen s ostatními specifickými bezpečnostnimi riziky na pracovišti

6. Přilohy

VCEM MPBP 009 Pr 1 Dohoda o lněni ukolu v oblasti BOZP a po na racovišti


