Příloha č. 4 smlouvy
ZÁSADY BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI
Tato Příloha platí pro smluvní územní jednotku (dále jen SÚJ): Lesní správa Dvůr
Králové.
1. Na dané SÚJ se vyskytují zvláštnosti a působí rizika:
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
2. V nutném případě lze telefonicky kontaktovat:
- hasiče
- lékařskou záchrannou službu
- policii
- integrovaný záchranný systém
- revírníka (lesníka, správce toků):

150
155
158
112
+420 724 524 331

3. Smluvní partner:
3.1 Při provádění prací musí zajistit u sebe a i u svých zaměstnanců a spolupracovníků
dodržování obecně závazných právních předpisů k bezpečnosti a ochraně zdraví při
práci, k požární ochraně a k ochraně životního prostředí.
3.2 Při provádění prací souvisejících s plněním předmětu Smlouvy odpovídá u sebe,
případně u svých zaměstnanců a spolupracovníků zejména za:
a) odbornou a zdravotní způsobilost pro vykonávání práce a dále za to, že v případě
vzniku pracovního úrazu zaznamená do vlastní knihy úrazů údaje požadované v
ustanovení
§ 2 nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání
záznamu o úrazu, ve znění pozdějších předpisů, a tyto údaje předá i kontaktní osobě
Lesů ČR k provedení záznamu o úrazu v evidenci Lesů ČR,
b) řádný technický stav používaných strojů, zařízení, nástrojů a nářadí dle požadavků
výrobců,
c) používání odpovídajících osobních ochranných pracovních prostředků,
d) organizaci prací tak, aby na pracovišti nevykonával práce osamocený pracovník,
e) dodržování bezpečné vzdálenosti při provádění prací a za to, aby do ohrožených
prostorů nevstoupila žádná jiná osoba než ta, která práce provádí,
f) za neohrožení provozu na silničních komunikacích, železničních tratích, za
neohrožení ochranných pásem, za ochranu telefonního a elektrického vedení,
produktovodů a jiného majetku, pokud jsou v dosahu prováděných prací,
g) dodržování zásad určených výrobci pro bezpečné zacházení s přípravky na ochranu
rostlin, likvidaci obalů, zbytků přípravků a odpadů,
h) za používání biologicky odbouratelných olejů a hydraulických kapalin šetrných pro
životní prostředí a za zamezení úniků ropných produktů při práci a manipulaci
s nimi,
i) škody na životech a zdraví lidí, životním prostředí a na majetku České republiky
nebo Lesů ČR či dalších osob, ke kterým dojde při zajišťování nebo provádění
činností v důsledku nevhodných pracovních postupů nebo technologií, používání
nevhodných ropných produktů, chemikálií či závadných látek a materiálů, případně
nedodržením obecně závazných právních předpisů,
j) za škody, které způsobí on nebo jeho zaměstnanci či spolupracovníci dopravou osob
nebo materiálu do místa plnění předmětu Smlouvy, v místě plnění a v jejich
bezprostředním okolí nebo cestou z místa plnění,
k) stabilizaci lesních skládek dříví.

