
Příloha ke Smlouvě o dílo ( případně ke služebnímu deníku k zajištěni BOZP )

Protokol o předání a převzetí pracoviště 
mezi zhotovitelem a objednavatelem k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví 

při práci k provedení prací uvedených ve smlouvě o dílo

Příloha ke smlouvě o dílo číslo . . l / l Y / 2 0 0 7........

uzavřená mezí
objednavatelem. .Mě s to .. li.t .Q ffiě .ř i c e... 
a
zhotovitelem.. My f c c l f t . R.o.msny. s h y n .... 

ze dne..2.-.IY.*. .200.7....

Přesné označení místa pracoviště 

C e l7 rozsa h  1H

Druh prováděné p r á c e . . Y . ® í ? : 7 Y Y Y ...................................

Jméno a příjmení, funkce pověřeného zástupce objednavatele (dále jen hajný)

H

Jméno a příjmení, funkce zástupce firmy nebo OSVČ

•Myko-l-a. Romany, shyn....................................
svým podpisem potvrzuje že, byl prokazatelně seznámen se všemi dále uvedenými náležitostmi 
týkající se přebíraného pracoviště

Zhotovitel byl objednavatelem upozorněn a bere na vědomí, že je povinen dodržovat 
bezpečnostní, požární, hygienické a ekologické předpisy na pracovištích objednatele a na 
pracovištích, které k výkonu díla od objednavatelem protokolárně převzal.

Zhotovitel prohlašuje, že použité stroje, automobily, ruční motorové pily a křovínořezy odpovídají 
příslušným technickým a bezpečnostním předpisům, včetně stanovených limitů pro nejvýše 
přípustnou hladinu hluku a vibraci i nejvýše přípustných množství emisí škodlivin ve výfukových 
plynech.

Zhotovitel si zajistí způsobilou a náležitě poučenou osobu, která bude vykonávat stálý dozor po 
dobu prací v lese a na veřejných komunikacích při těžbě a práci strojů, při jejich pojíždění a 
couvání. Tato osoba se nesmí zaměstnávat ničím jiným než dozorem. Tato osoba je povinna a 
oprávněna vydávat pokyny k zajištění bezpečnosti práce všem osobám, kterých se nebezpečí 
vyvolané prací dotýká.
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Zhotovitel požádá určeného zaměstnance objednavatele přej zahájením prací o provedení 
bezpečnostních opatření, pokud by při provozu stroje mohlo oýt ohroženo zdraví pracovníků 
zhotovitele nebo dalších osob, případně by mohla být oh ožena bezpečnost, technických 
zařízení nebo budov. Určeným zaměstnancem objednatele je: .

Určený zaměstnanec objednavatele seznámí zhotovitele s riz ky a místy ohrožení na lesním 
pracovišti. Zhotovitel seznámí s těmito skutečnostmi další c soby, které s ním budou dílo 
uskutečňovat.

Zhotovitel bude při své činnosti respektovat ochranná pásma inženýrských sítí, uložených pod 
zemí a nad zemí. V  případě nejasnosti o jejích uložení sí yžádá upřesnění od určeného 
zaměstnance objednavatele.

Zhotovitel a další osoby, které s ním budou pracovat na díle. nesmí vstupovat bez souhlasu 
určeného zaměstnance objednavatele do prostoru jím nepře/žatého k výkonu lesních prací. 
Obdobně se zhotovitel zavazuje nevstupovat na pracoviště objé Jnavatele bez jeho souhlašu.

Zhotovitel před zahájením prací upozorní určeného zaměstnance objednatele na nebezpečí 
vyvolaná umístěním strojů a prováděním lesních prací, aby mohl včas uskutečnit potřebná 
bezpečnostní opatření.

Zhotovitel vybaví sebe a další osoby, které s ním budou dílo provádět podle rizik pro prováděné 
činnosti ochrannými přílbami a dalšími osobními ochrannými pracovními prostředky, pracovními 
oděvy obuví, mycími, čistícími a dezinfekčními prostředky a ochrannými nápoji.

Zhotovitel ve spolupráci s objednavatelem zajistí povolení pro práci na veřejné komunikaci, 
osvětlení překážek v komunikaci, umístění upozornění pro chodce, případně dopravní značky. 
Zajistí bezpečný průchod pro chodce ( houbaře, turisty a pod ).

Zhotovitel, pokud zpozoruje nebezpečí, které by mohlo ohrozit zdraví nebo životy osob nebo 
způsobit provozní nehodu nebo poruchu technických zařízení, případně příznaky takového 
nebezpečí, je povinen ihned přerušit práci, oznámit to ihned určenému pracovníkovi 
objednavatele a podle možnosti upozornit všechny osoby, které by mohly být tímto nebezpečím 
ohroženy. O přerušení prací musí být proveden zápis.

Určený odpovědný pracovník objednatele ještě před započetím lesních prací seznámí 
zhotovitele s druhem inženýrských sítí, jejich trasami a hloubkou uložení a s jejich ochrannými 
pásy. O tomto seznámení bude proveden zápis.

Objednavatel seznámí (poučí) všechny osoby, které se s jeho vědomím budou zdržovat na 
lesním pracovišti, na nebezpečný prostor vyvolaný umístěním strojů a zajistí, aby se po dobu 
práce stroje v tomto prostoru neprováděly žádné práce a nezdržovaly osoby. Poučí tyto osoby 
zejména o tom, že se nesmí zdržovat v nebezpečném dosahu těžby.

Ruční práce v ochranném pásmu inženýrských sítí uložených pod zemí zajišťuje zhotovitel na 
vlastní náklad a vlastní nebezpečí. Objednavatel na požádání poskytne součinnost za dozoru 
určeného zaměstnance zhotovitele.

Zhotovitel může na pracovišti, v místě určeném objednavatelem, ukládat hořlavé kapaliny, tj. 
pohonné hmoty a oleje, pouze v množství potřebném pro 2 směny, a to za podmínek určených



objednavatelem. V  místě přečerpávání hořlavých kapalín se nesmí používat otevřený oheň ani 
kouřit.
Zhotovitel musí přečerpávat a dolévat pohonné hmoty a oleje takovým způsobem, aby nedošlo 
ke kontaminaci půdy. Při úniku kapalin musí provést opatření k zabránění kontaminaci půdy a 
proti průniku kapalin do podzemních vrstev. O případném úniku zejména oleje a nafty bude 
neprodleně informovat objednavatele.

Za zajištění kontroly pracovníků firmy, svých spolupracovníků nebo své práce ( nejméně 1x za 
30 minut při těžbě dřeva ) ve smyslu podmínek zakotvených ve vzájemně uzavřené smlouvě 
o dílo zodpovídá ( jméno a příjmení)
Hlásnou službu policii, přivolání a poskytnutí první pomoci zajistí...DOD.AV.ATEL..........
Kontrola na pracovišti bude zajištěna následujícím způsobem ř.O.C.HUZKQU............ uveďte
způsob zajištění PŘEDÁNÍM PRACOVIŠTĚ

Pracoviště bylo předáno před zahájením práce dne :

a) bez závad (případě souhlasu zakroužkujte)

b) s těmito závadami: uveďte..... / ......................................................................................

Pracoviště bylo převzato po ukončení práce dne

a) bez závad (v případě souhlasu -  zakroužkujte)

b) s těmito závadami : uveďte............................

Pracoviště předal: Pracoviště převzal:
podpis
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