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NAŘÍZENÍ 20171031-II 

 
Postupy při dodávkách a přejímkách CEMENTŮ / POPÍLKŮ s platností od 1.11.2017 – 
závazné pro pracovníky TRANSBETON s.r.o. a dodavatele cementů a popílků: 
  
 
1. dispečink betonárny TRANSBETON s.r.o. je povinen elektronicky objednávat zboží 

(materiál) na smluvně určené e-maily dodavatelů cementu/popílku – případné změny 

v dodávkách, iniciované kteroukoliv stranou, jsou pracovníci TRANSBETON s.r.o. a 

dispečeři dodavatelů cementů a popílků povinni vždy vzájemně e-mailem potvrdit před 

realizací dodávky cementu/popílku   

 

2. řidič dopravce cementu/popílku je povinen pro příjezdu do areálu betonárny 

TRANSBETON s.r.o. zaparkovat vozidlo na bezpečném místě tak, aby nepřekážel 

provozu v areálu a současně neohrozil bezpečnost práce v areálu betonárny 

 

3. po zabezpečení vozidla je řidič dopravce cementu/popílku povinen neprodleně nahlásit 

svou přítomnost v areálu na dispečinku betonárny a současně dokladovat příslušnými 

listinami druh zboží (materiálu) a jeho původ (zdroj) 

 

4. pracovníky dispečinku (příp. obsluhou míchačky) betonárny TRANSBETON s.r.o. bude 

řidiči dopravce cementu/popílku sděleno příslušné silo určené k naskladnění 

předmětného zboží (materiálu) 

 

5. před zahájením vyprazdňování cisterny dopravce cementu/popílku bude pracovníky 

dispečinku betonárny TRANSBETON s.r.o. vyznačen do vážního listu (dodacího listu) 

aktuální stav zásoby v předmětném sile před naskladněním a dále stav zásoby po 

vyskladnění cementu/popílku  

 

6. kontrolní měření dodaného zboží (materiálu) bude probíhat na všech betonárnách 

TRANSBETON s.r.o., jejichž sila jsou vybavena tenzometrickými čidly nebo radarovými 

sondami – v případě nesrovnalostí mezi naměřenou hodnotou na betonárně a 

vykazovaným množstvím zboží (materiálu) dle znění vážního/dodacího listu bude 

neprodleně komunikováno e-mailem dispečinkem/vedením příslušné betonárny 

TRANSBETON s.r.o. vůči danému dodavateli zboží (materiálu)   

 

7. vážní (dodací) list doplněný o stavy zásoby „před“ a „po“ naskladnění zboží (materiálu) 

v předmětném sile bude potvrzen podpisy jak pracovníka dispečinku (případně 

pracovníkem obsluhy míchačky), tak i řidičem dopravce cementu/popílku 

 

8. řidič dopravce cementu/popílku je povinen v areálu betonárny TRANSBETON s.r.o.: 

a. mít oblečenou reflexní vestu po celou dobu při pohybu po areálu betonárny 

TRANSBETON s.r.o. od příjezdu až po jeho opuštění, dodržovat pravidla BOZP, PO, 

dopravní a provozní řád té které betonárny, veškeré úniky ropných aj. látek 

neprodleně na vlastní náklad odstranit a informovat o jejich úniku dispečink betonárny 

TRANSBETON s.r.o. 

 

 



 

 

2/2 

 

  

b. uklidit neprodleně beze zbytku veškeré zboží (materiál), které při procesu 

naskladnění do sila znečistilo majetek spol. TRANSBETON s.r.o.  

c. vyskladňovat zboží (materiál) do sila po tlakem přípustným pro technologické 

vybavení dílčích sil té které betonárny  

d. po dobu vyprazdňování cisterny být fyzicky přítomen u plnícího potrubí v bezpečné 

vzdálenosti   

 

9. v případě znečištění sil, opláštění betonárny a dalšího majetku TRANSBETON s.r.o., 

prokazatelně zapříčiněného dopravcem cementu/popílku, v důsledku přeplnění sila, 

nadbytečným tlakem při plnění, prasknutím plnícího potrubí, příp. z jiné příčiny, budou 

veškeré náklady spojené s vyčistěním majetku TRANSBETON s.r.o. v plné výši 

vyúčtovány dodavateli cementu/popílku  

   

10. společnost TRANSBETON s.r.o. nedopovídá za ztráty na majetku dopravce 

cementu/popílku v areálu té které betonárny  

 
 
V Brně dne 31.10.2017    V ………………….. dne …………………. 
 
Nařízení vystavil:     Nařízení akceptuje: 
 
 
 
 
…………………………………   ………………………………………… 
Ing. Martin Ohniště, MSc.    razítko + podpis 
ředitel obchodu a marketingu 
TRANSBETON s.r.o. 
       ………………………………………… 
       hůlkovým písmem jméno a příjmení 
 

 
 
 


