Pravidla chování
Všeobecná pravidla
▪ Zákaz kouření na celém pozemku podniku - i v nákladním vozidle!
▪ Při pojíždění po pozemku podniku zásadně platí pravidla silničního provozu.
▪ Na pozemek podniku vjíždějte ve správném jízdním pruhu (viz plán).
▪ Rychlost jízdy na pozemku podniku odpovídá rychlosti chůze.
❹

▪ Během čekací doby vždy zůstávejte ve vozidle. Neobíhejte pozemek podniku.

❶

▪ Používejte ochranné vybavení (bezpečnostní obuv, výstražnou vestu atd.)
▪ Vně vozidla je nutno věnovat pozornost provozu uvnitř areálu
(udržovat oční kontakt se strojníky).

❷
❸

▪ Pracovní oblast vyhrazená pro řidiče se rozprostírá do maximální vzdálenosti
2 m od vozidla.
▪ Je zakázáno zdržovat se v jízdních drahách!
❻

❺

❼

▪ Je nutno používat výlučně chodníky.
▪ Nikdy nevstupujte do hal vraty určenými pro vjezd vozidel – vždy
používejte dveře.

Věnujte,
prosím,
pozornost
zadní straně!
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▪ V případě požáru popř. požárního poplachu ihned
vyhledejte shromaždiště ❼.

Pravidla chování
Postup stanovený pro odběratele

Postup stanovený pro dodavatele
▪ Čekejte u pro dodavatele vyhrazené závory ❶.

▪ Čekejte u pro odběratele vyhrazené závory ❶.

▪ Po otevření závory najeďte na vstupní váhu č. ❷.
Opusťte vozidlo. Připravte si číslo avíza a ohlaste se stisknutím tlačítka na telefonu.

▪ Po otevření závory najeďte na vstupní váhu č. ❷. Vystupte
z vozidla a připravte si číslo nákladového listu.
▪ Ohlaste se stisknutím tlačítka na telefonu a odtrhněte lístek
s příkazem k nakládce.
▪ Postupujte podle pokynů obslužného personálu váhy.

Posuvná ložná plocha

Kontejnerová souprava

▪ Během nakládky zůstaňte ve vozidle.
▪ Naložené zboží zajistěte podle pokynu k zajišťování nákladů.

▪ Na váze počkejte ve vozidle, dokud vám nedá
znamení řidič kolového nakladače.

▪ Po naložení neprodleně opusťte nakládací zónu a pomalu najeďte
přes most na výstupní váhu č. ❺. Zastavte motor a opusťte
vozidlo.
▪ U okna váhy si vyzvedněte vážní lístek a nechejte si podepsat
dodací list.
▪ Neprodleně opusťte váhu a pozemek podniku.

▪ Postupujte podle pokynů řidiče kolového nakladače a
vjeďte do vykládací zóny ❹.

▪ Zajeďte do oblasti pro přepojování návěsů č. ❻.
Najeďte rovně na jedno ze dvou překladišť, neparkujte
napříč!
▪ Na pokyn řidiče kolového nakladače vjeďte do vykládací
zóny ❹ a teprve tam otevřete síť.

▪ Během vykládky zůstaňte sedět ve vozidle.
▪ Sklopte motorový vůz do vykládací zóny ❹.
▪ Po dokončení vykládky zůstaňte stát přímo (1–2 m)
před vyloženým materiálem, podle potřeby omeťte
ložnou plochu a zavřete dveře.

▪ Postavte kontejner před oj vlastního přívěsu.
▪ Sklopte kontejner přívěsu do vykládací zóny ❹.
Plné kontejnery se na pozemku podniku nesmějí
odstavovat -> poškození asfaltu!
▪ Po dokončení vykládek zůstaňte stát přímo (1–2 m)
před vyloženým materiálem, podle potřeby omeťte
ložnou plochu a zavřete dveře.
▪ Po spojení soupravy neprodleně odjeďte z
překladiště č. ❻.

▪ Pomalu najeďte přes most na výstupní váhu č. ❺. Zastavte motor a opusťte vozidlo.
Věnujte, prosím,
pozornost zadní
straně!

▪ U okna váhy si vyzvedněte vážní lístek a nechejte si podepsat dodací list.
▪ Neprodleně opusťte váhu a pozemek podniku.

