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ŘEHLED ZÁKLADNÍCH RIZIK A OPATŘENÍ SPOJENÝCH S POHYBEM V AREÁLECH ČEZ, A. S. 

 V areálu se pohybují chodci, cyklisti, stroje a zařízení - DODRŽUJ PRAVIDLA SILNIČNÍHO PROVOZU A  MAX. RYCHLOST 
 v areálu je provozována železniční vlečka - RESPEKTUJ DOPR. ZNAČENÍ, NEZASTAVUJ NA ŽELEZNIČNÍM PŘEJEZDU, 

NEVSTUPUJ DO KOLEJIŠTĚ, NEODSTAVUJ VOZIDLO V KOLEJIŠTI ANI V PROSTORU DO 3 m OD OSY KOLEJIŠTĚ 
 v areálech hrozí poškození zdraví strojním zařízením, prováděním stavebních činností, energiemi (elektrická, tepelná, tlaková) 
DODRŽUJ ZÁKAZ NEOPRÁVNĚNÉ MANIPULACE SE ZAŘÍZENÍM, DODRŽUJ ZÁKAZ VSTUPU NEPOVOLANÝCH OSOB BEZ 
DOPROVODU ZNALÝCH OSOB, DBEJ ZVÝŠENÉ POZORNOSTI, RESPEKTUJ BEZPEČNOSTNÍ ZNAČENÍ A SIGNÁLY 

 
1. Doprava a provoz vozidel v areálu se řídí předpisy o provozu na pozemních komunikacích a platí pravidla silničního provozu. 
2. Každé vozidlo musí mít v areálu viditelně umístěno povolení k vjezdu za čelním sklem, včetně názvu firmy, telefon. kontaktu a jména řidiče  
3. Parkování (stání) vozidel je povoleno pouze na označených místech, zaparkovaná vozidla musí být uzamčena. 
4. Zastavení vozidel za účelem vyložení nebo naložení nákladu nebo osob je povoleno za dodržení zásad: 

 řidič se musí zdržovat v blízkosti vozidla a musí vždy dbát na dodržení volné přístupové cesty do objektů 
 řidič může zastavit na místech, kde vozidlo netvoří překážku z hlediska bezpečnosti práce a technických 

zařízení; hydrantů; kde není ohroženo provádějícími pracemi, povahou terénu nebo energetickými sítěmi 
5. Řidič vozidla, který nemá vystavenu Identifikační kartu pro vstup osob, se nesmí vzdalovat od vozidla. Je mu povolen pouze 

pohyb, související s vyložením a naložením přepravovaného nákladu.  
6. Řidič je dále povinen: 

 předložit na vyzvání příslušné doklady a podrobit se kontrole, včetně kontroly vozidla  
 nevstupovat do technologických objektů bez doprovodu oprávněného zaměstnance 
 přizpůsobit rychlost jízdy místním podmínkám, rychlost nesmí překročit 25 km/hod 

7. V areálu ČEZ je obecně zakázáno: 

 vnášení nebo požívání alkohol. nápojů, omamných nebo 
psychotropních látek a vstup pod jejich vlivem 

 kouřit mimo vyhrazená místa 
 mytí a čištění vozidel mimo vyhrazená místa 
 přecházení a přejíždění kolejí mimo vyhrazené přechody 

/ přejezdy a pohyb v kolejišti  
8. Řidič může být sankcionován za nerespektování pravidel 

udělením pokuty ze strany ČEZ, a. s. 
9. Nehody a mimořádné události neprodleně oznámit 

bezpečnostní agentuře popřípadě směnovému inženýrovi. 

Kontakty pro případ vzniku mimořádné události 

Úraz  155, 112 Ústředna hasičů ETU 724 315 010 
471 11 3333 

Požár 150, 112 Ústředna hasičů ETU 724 315 010 
471 11 3333 

Dopravní nehoda 158 Ústředna hasičů ETU 724 315 010 
471 11 3333 

Krádež, vloupání 158 Ochrana majetku 606 764 001 

Provozní nehody Směnový inženýr ETU 471 11 2811 
602 641 883 
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Napojení na vlečku SD

Hlavní vrátnice

Zadní vrátnice

Legenda

Hranice areálu ETU

Silniční komunikace, volné plochy

Kolejová doprava (vlečka)

Plán ETU - dopravní schéma
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