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ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
Dopravně- provozním řádem (dále jen DPŘ) jsou v souladu ustanovení §7 odst. 2 zákona č.
13/1997 o pozemních komunikacích v platném znění, vymezena pravidla užívání a u zajištění
bezpečného provozu dopravních prostředků a pohybu osob po komunikacích vnitřního areálu,
které jsou ve vlastnictví společnosti AHM s.r.o. (dále jen společnosti).
Vnitřním areálem se rozumí ta část areálu společnosti, která začíná vstupem či průjezdem
hlavní branou. Ustanovení DPŘ jsou závazná pro všechny subjekty, které se pohybují ve vnitřním
areálu společnosti. DPŘ platí pro dopravní a manipulační prostředky, které se pohybují ve vnitřním
areálu společnosti. DPŘ platí pro dopravní a manipulační prostředky motorové i nemotorové a
všechna technická zařízení sloužící k dopravě materiálů a osob a samohybné pracovní a jiné stroje.
DPŘ je vyvěšen na váze u expedienta a povinnost řídit se jeho ustanoveními platí pro
všechny uživatele komunikací ve vnitřním areálu společnosti.

1.

ORGANIZACE DOPRAVY

 Účastníci provozu na komunikacích ve vnitřním areálu společnosti, kteří používají silniční
vozidla, jakožto i chodci, jsou povinni se řídit při provozu zákonem č. 361/00 Sb., o provozu
na pozemních komunikacích, vyhláška č. 30/2001, ČSN 26 88 05 o provozu manipulačních
vozíků, tímto DPŘ a dalšími příslušnými předpisy.
 Nejvyšší dovolená rychlost na komunikacích:
 silničních vozidel - nákladní a osobní automobily

15 km/h

 motorových vozíků

15 km/h

 ostatních prostředků (nakladač, zvedací stroje)

10 km/h

 Nakladač v technologii má přednost před všemi dalšími druhy dopravy a chodci. Ostatní
účastnici se vhodným způsobem přesvědčí před vjezdem na pracoviště nakladače
zařazeného ve výrobním procesu, že byl posádkou zaregistrován a upozorní na sebe např.
světelnou houkačkou. Zvuková výstražná znamení jsou v tomto případě zakázána.
 Motorová vozidla mohou jezdit pouze po vozovkách se zpevněným povrchem.
 V areálu technologií, při vystoupení z vozidla je nutno použít ochrannou přilbu.
 Pokud dojde v důsledku provozu vozidel či pohybu chodců k vytvoření jakékoliv překážky ve
vnitřním areálu společnosti jsou osoby, které takovou skutečnost způsobily, povinny ohlásit
to pracovníkovi společnosti.
 Účastnici provozu na komunikacích ve vnitřním areálu společnosti jsou povinni chovat se
tak, aby byl zajištěn trvalý příjezd a přístup ke všem objektům, podzemním i nadzemním i
nadzemním hydrantům a dalším věcným prostředkům požární ochrany v areálu.
 Účastníci provozu na komunikacích ve vnitřním areálu společnosti plně odpovídají za
technický stav, bezpečný provoz dopravních prostředků a zabezpečují provoz podle platných
předpisů a zodpovídají za to, že dopravní prostředek řídí a obsluhují jen oprávněné, duševně
a tělesně způsobilé, mající u sebe příslušné oprávnění.
 V areálu společnosti lze přepravovat pouze bezpečně uložené náklady.
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 Při přepravě nebezpečný chemických látek a přípravků jsou účastníci provozu na
komunikacích v areálu společnosti povinni dodržovat zejména ustanovení zákona č.
350/2011 o chemických látkách a chemických směsích ve znění pozdějších předpisů a
vyhlášky č. 64/1987 Sb., o evropské dohodě o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných
věcí (ADR).

2.

VÝJEZDY A VJEZDY
 Vjezdy do vnitřního areálu společnosti a výjezdy zněj jsou povoleny hlavní branou.
 Vstup pěších a cyklistů je přes uzamykatelnou branku.
 Při vjezdu do vnitřního areálu společnosti jsou řidiči motorových vozidel povinni zastavit
vozidlo, ohlásit se na váze obalovny a řídit se pokyny pracovníka společnosti. Při výjezdu s
naloženým materiálem je řidič povinen zastavit na váze společnosti, vypnout motor, počkat
na zvážení, zaplachtovat korbu naloženou horkou asfaltovou směsí, vyzvednou a podepsat
vážní lístek a poté odjet na místo pokládky.
 Řidiči zásobování (bitumen, kamenivo, filer apod.) jsou povinni si při vjezdu nejprve nechat
zvážit plně naložené vozidlo a po vyložení znovu nechat zvážit vozidlo, nechat si potvrdit
dodací list a předat jeho kopii.
 Při vjezdu a výjezdu z vnitřního areálu společnosti je řidič motorového vozidla povinen
respektovat dopravní značku stop, nebo dopravní semafor.
 Při průjezdu jsou uživatelé komunikací ve vnitřním areálu společnosti povinni respektovat
pokyny pracovníků společnosti.

3.

NAKLÁDKA A VYKLÁDKA
 Na komunikacích a chodnících ve vnitřním areálu společnosti je vykládky a nakládka
zakázána. V případě nezbytnosti provést nakládku a vykládku na komunikaci či chodníku je
povinen ten, kdo omezení způsobuje, zajisti, aby pro jízdu ostatních vozidel byl zajištěn
průjezd o šířce nejméně 3,0 m a při vjezdu do objektu tuto skutečnost oznámit pracovníkovi
společnosti.
 Je zakázáno skladovat materiál a parkovat vozidla v těsné blízkosti (před a za)
technologickými linkami a tak, aby bylo zakryto dopravní značení.
 Je nepřípustné stání vozidla a skladování materiálů ve vzdálenosti menší než 10,0 m od
zásobníků hotové asfaltové směsi.

4.

BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY PŘI ČERPÁNÍ BITUMENU Z CISTERNY
 Řidič cisterny musí být vybaven ochrannými pomůckami chránícími jeho zdraví při
manipulaci s ropnými látkami (pracovní oděv, gumové rukavice a boty s antistatickou
podrážkou).
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 Na celém vymezeném území plnícího místa je přísně zakázáno kouření, manipulace s
otevřeným ohněm a zápalnými prostředky, zakázány jsou rovněž opravy na vozidle všeho
druhu. Po odstavení vozidla v areálu stáčecího a plnícího místa musí řidič vypnout motor,
zapalování, osvětlení, topení, rádio, autotelefon a případnou vysílačku.
 Výfuk, elektrické systémy a motor vozidla musí být v takovém stavu, aby nevznikly žádné
jiskry.
 V případě vzniku požáru jsou řidiči, jejichž vozidlo není bezprostředně ohroženo požárem
první opustit prostor čerpání a uvolnit příjezdovou komunikaci k místu požáru pro vozidla
záchranných jednotek.
 Pobývání na vyčleněném území plnícího místa je povoleno pouze služebně patřícímu k
cisterně.
 Vozidla, která nemohou opustit areál vlastní silou, nesmějí být v areálu odstavena a musí být
co nejrychleji odtažena na náklady vlastníka vozidla.
 Při pozorování požáru je nutno neprodleně volat linku 150 a upozornit obsluhu.
 Na plnícím místě se zakázáno zanechávat odpadky.
 Podnapilým osobám je vstup na území skladu přísně zakázán. Používání alkoholických
nápojů je přísně zakázáno.

5.

PARKOVÁNÍ VOZIDEL
 Parkování motorových vozidel na komunikacích, na travnatých plochách, chodnících a
ostatních plochách, je zakázáno.
 Při zastavení vozidla je řidič povinen ponechat dostatečný prostor pro jízdu ostatních vozidel
a musí zůstat v dohledu tak, aby mohl reagovat na pokyny pracovníků společnosti.
 Parkování na hlavní komunikaci ve vnitřním areálu společnosti mimo vyhrazené parkoviště
je zakázáno.

6.

OSVĚTLENÍ KOMUNIKACÍ, VYKLÁDACÍCH A NAKLÁDACÍCH PROSTORŮ
 Veškeré komunikace obalovny Třebovice, musejí být řádně osvětleny dle ČSN 36 00 61, 36
04 10, 36 04 51 a vyhlášky č. 48/1982 Sb. Za řádné osvětlení odpovídá provozovatel,
případně uživatel objektu, komunikace, rampy, vykládacího a nakládacího místa atd.
Osvětlení komunikací, parkovacích ploch je zapínáno automaticky (spínací hodiny).

7.

ÚDRŽBA A OPRAVY KOMUNIKACÍ
 Běžný úklid a čištění průjezdních komunikací zajišťuje obsluha obalovny, strojník obalovny.
 odklízení sněhu a zajištění posypu v zimním období provádí najímaná služba.
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NEHODY A ÚRAZY
 Při dopravní nehodě či nehodě na komunikacích či chodnících ve vnitřním areálu společnosti
je účastník nebo svědek povinen setrvat na místě do příchodu vedoucího pracovníka
společnosti, jiného odpovědného pracovníka či policie ČR, vyžaduje-li to příslušné zákonné
ustanovení, nebo se na místo vrátit po poskytnutí nebo přivolání pomoci nebo ohlášení
nehody. V ostatním účastník nehody podle ustanovení zákona č. 361/2000 Sb., a ostatních
právních předpisů.
 Vznikne-li při nehodě úraz, musí být postiženému okamžitě poskytnuta první pomoc,
případně podle charakteru znění přivolána rychlá lékařská první pomoc nebo zajištěno
odpovídající lékařské ošetření.

9.

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ
 Zaměstnanci společnosti jsou oprávněni vyžadovat od všech účastníků provozu na
komunikacích ve vnitřním areálu společnosti dodržování podmínek stanovených tímto DPŘ.
Každý je povinen výzvy pracovníka uposlechnout.
 Zaměstnanci společnosti jsou povinni v případě jakýchkoliv porušení ustanovení DPŘ
informovat vedoucího obalovny nebo jednatele společnosti.
 AHM s.r.o. může odstoupit od uzavřených smluv, poruší-li smluvní partner ustanovení
tohoto DPŘ.
 Odpovědnost kterékoliv osoby určená podle předpisů práva správního či trestního není

jakkoli dotčena.
 Dopravci jsou s tímto "Dopravně provozním řádem" seznámeni a zodpovídají za proškolení

svých zaměstnanců a dalších osob zmocněných k odběru zboží v areálu obalovny Třebovice,
zejména povinností vyplývajících z dohody ADR, kapitola 1.4, pododdíl 1.4.2.1. a
hodnocením pracovních rizik v areálu obalovny Třebovice dle zákoníku práce č. 262/2006
Sb.

10.

ÚČINNOST DPŘ A JEHO ZVEŘEJNĚNÍ

 DPŘ nabývá platnosti a účinnosti dnem 1. 5. 2016.
 DPŘ je umístěn na váze obalovny a u vedoucího obalovny.
 Dodavatelé a odběratelé jsou prokazatelně povinni seznámit s tímto DPŘ všechny své
dopravce.
V Třebovicích 18. 4. 2016
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