
 
 
 

POKYNY PRO POHYB OSOB A PRO JÍZDU V AREÁLU 

PROVOZOVEN ČMB 

Českomoravský beton, a.s. vytváří podmínky pro bezpečné pracovní prostředí, nejen pro své 

zaměstnance, ale také dodavatele a návštěvy našich provozů. Vstupujete do výrobního provozu, 

proto je pro bezpečný průběh vašeho pohybu a jízdy nezbytné seznámit se základními pravidly a 

dodržovat tyto pokyny: 

 

 

1. Před vjezdem či vstupem do provozu se seznamte s plánem pohybu osob a vozidel. Tento 

plán je umístěn u vjezdu či vchodu. 

2. Při pohybu po provozu používejte vestu s reflexními prvky. Alternativou mohou být reflexní 

šle.  

3. Neopouštějte vozidlo, které není řádně zajištěno proti zneužití nebo samovolnému uvedení 
do chodu.   

4. Neprovádějte s vozidlem zakázané manipulace.  
5. Nemanipulujte se zařízením bez povolení provozovatele zařízení.  
6. Všechny dopravní nehody v areálu provozovny musí být hlášeny vedoucímu daného 

provozu.   
7. Chovejte se tak, abyste nezavdali příčinu ke vzniku požáru, úrazu, nehody nebo ohrožení 

životního prostředí.  
8. V případě mimořádné události, nebezpečí či havárie a také zjištění hrozícího nebezpečí a 

ohrožení bezpečnosti kontaktujte vedoucího provozu. 
9. Buďte pozorní při pohybu po provozu. Setkáte se s pohybem nákladních vozidel a 

nakladačů v celém provozu. Nakladač má vždy přednost! V některých provozovnách 

věnujte zvláštní pozornost přihrnovači sypkých hmot.  

10. Doporučená rychlost jízdy je 15 km/h – pokud není dopravním značením určeno jinak, 
přizpůsobte však rychlost jízdy stavu a povaze komunikace, klimatickým podmínkám tak, aby 
se dal dopravní prostředek bezpečně ovládat.  

11. Nevstupujte samostatně do výrobních prostor ani míst, které jsou označeny zákazem 

vstupu pro nepovolané osoby. Nevstupujte do prostoru pod výsypkou míchačky. 

12. Nepoužívejte mobilní telefon ve vozidle při nakládání materiálu pod výsypkou míchačky. 

Snadno by mohlo dojít k přeslechnutí zvukového signálu po ukončení nakládky. Mobilní 

telefon nepoužívejte také v místech smíšeného provozu chodců a vozidel. 

13. Dodržujte zákaz požívání alkoholu a jiných omamných látek. Kouření je povoleno jen 

vyhrazených místech. Osobám pod vlivem alkoholu a jiných omamných látek je vstup na 

provozovnu zakázán. 

 

 


