Místní provozně bezpečnostní řád, kterým se stanoví pracovní a technologické postupy pro bezpečné
provozování motorových vozidel na vnitřních komunikacích a parkovacích plochách
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5. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1. ÚVOD
Dopravní řád je vypracován v ohledem na zhodnocení pracovních rizik možného ohrožení bezpečnosti a zdraví
zaměstnanců s přihlédnutím k nařízení vlády č. 168/2002 Sb. a k ČSN 268805 a 269030.
Dopravní řád stanoví podmínky pro bezpečný provoz motorových vozidel a manipulačních vozíků na
vnitřních komunikacích a parkovacích plochách v areálu TESLA Mladá Vožice, a.s.
2. ROZSAH PLATNOSTI
 Tento interní předpis je závazný pro všechny provozovatele dopravních prostředků v areálu TESLA Mladá
Vožice, a.s.
 Zodpovědnou osobou za provoz konkrétního vozidla je řidič vozidla.
3. DEFINICE ZÁKLADNÍCH POJMŮ
Účastník provozu na pozemních komunikacích – je každý, kdo se přímým způsobem účastní provozu na
pozemních komunikacích.
Provozovatel vozidla – je vlastník vozidla nebo jiná fyzická osoba nebo právnická osoba zmocněná vlastníkem
k provozování vozidla vlastním jménem.
Řidič – je účastník provozu na pozemních komunikacích, který řídí motorové nebo nemotorové vozidlo.
Motorové vozidlo - je nekolejové vozidlo poháněné vlastní pohonnou jednotkou.
Nemotorové vozidlo – je vozidlo pohybující se pomocí lidské nebo zvířecí síly, například jízdní kolo, ruční
vozík nebo potahové vozidlo.
Jízdní souprava – je souprava složená z jednoho nebo více motorových vozidel a jednoho nebo více
přípojných vozidel.
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Chodec – je i osoba, která tlačí nebo táhne ruční vozík o celkové šířce nepřevyšující 600 mm, vede jízdní kolo,
motocykl o objemu válců do 50 cm3, psa a podobně.
Nesmět ohrozit – znamená povinnost řidiče počínat si tak, aby jinému účastníkovy provozu na pozemních
komunikacích nevzniklo žádné nebezpečí.
Nesmět omezit – znamená povinnost řidiče počínat si tak, aby jinému účastníkovi provozu na pozemních
komunikacích nijak nepřekážel.
Stát – znamená uvést vozidlo do klidu nad dobu dovolenou pro zastavení.
Zastavit – znamená uvést vozidlo do klidu na dobu nezbytně nutnou k neprodlenému nastoupení nebo
vystoupení přepravovaných osob nebo k neprodlenému naložení nebo složení nákladu.
Zastavit vozidlo – znamená přerušit jízdu z důvodu nezávislého na vůli řidiče.
Dát přednost v jízdě – znamená povinnost řidiče nezahájit jízdu nebo jízdní úkon nebo v nich nepokračovat,
jestliže by řidič, který má přednost v jízdě, musel náhle změnit směr nebo rychlost jízdy.
Způsobilá náležitě poučená osoba – je osoba, kterou řidič poučil o požadovaném úkonu a která svým věkem a
rozumovou vyspělostí má dostatečné předpoklady pro to, aby s ohledem na konkrétní situaci řádně zabezpečila
sledovaný cíl.
Česká technická norma – dokument schválený Českým normalizačním institutem pro opakované nebo stále
použití, oznámení ve Věstníku Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, označený
písmenným označením ČSN.
4. ORGANIZAČNÍ POŽADAVKY PRO BEZPEČNÉ PROVOZOVÁNÍ MOTOROVÝCH VOZIDEL
NA VNITŘNÍCH KOMUNIKACÍCH A PARKOVACÍCH PLOCHÁCH AREÁLU
4.1. Popis a zajištění vnitřních komunikací a odstavných ploch
 Povrch komunikací včetně příjezdové komunikace a odstavných/parkovacích ploch je zpevněný,
asfaltový. Příjezdová komunikace je obousměrná a slouží současně pro vjezd i výjezd
 Maximální povolená rychlost pro všechna vozidla v areálu je 10 km/hod.
 Na všech vnitřních komunikacích v areálu platí přednost zprava.
 Do areálu je povolen vjezd nákladních vozidel, dodávkových a osobních vozidel. Tato vozidla
využívají v areálu výše uvedené průjezdné komunikace a parkovací plochy .
4.2. Podmínky pro zajištění bezpečného provozu
 V areálu nesmí být prováděna doprava nadměrných nákladů a nebezpečných nákladů (např. extrémně
nebo vysoce hořlavé látky, nebezpečné chemické látky, jedy, radioaktivní látky).
 V areálu na komunikačních plochách nesmí být prováděny na vozidlech žádné opravy, údržba (např.
výměna motorového oleje) a mytí vozidel.
 Každou dopravní nehodu, ke které dojde v prostoru areálu, je nutné bezodkladně ohlásit v recepci
v přízemí administrativní budovy, odkud je rovněž možno přivolat dopravní policii nebo záchranné
složky.
 Všechna vozidla v areálu na odstavných/parkovacích plochách musí být za nepřítomnosti majitele nebo
provozovatele vozidla zajištěna proti zneužití nebo vykradení.
4.3. Povinnosti všech provozovatelů vozidel v areálu
Pro bezpečný způsob organizace práce a pracovních postupů při provozování vozidel v areálu TESLA
Mladá Vožice, a.s. je provozovatel vozidel povinen zajistit :
 bezpečný stav vozidel, aby byla provozuschopná a odpovídala technickým stavem zákonným
požadavkům;
 pravidelné technické prohlídky vozidel ve stanici technické kontroly a pravidelné měření emisí těchto
vozidel ve stanovených lhůtách.
 provoz, provádění oprav, údržby a kontrol vozidel v souladu s právními a normativními požadavky a
průvodní dokumentací výrobce vozidla,
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 prokazatelné seznámení řidiče s průvodní dokumentací vozidla,
 řízení vozidel pouze osobami, které mají příslušné oprávnění k řízení motorového vozidla.
4.4. Povinnosti řidičů při provozu vozidel v areálu TESLA Mladá Vožice, a.s.
 řídit se pravidly silničního provozu a dopravním řádem TESLA Mladá Vožice, a.s.
 chovat se tak, aby žádným způsobem neohrožovali život, zdraví nebo majetek jiných osob ani svůj
vlastní; své chování jsou povinní přizpůsobit zejména stavebnímu a dopravně technickému stavu
pozemní komunikace a svým schopnostem,
 nepoužít k jízdě vozidlo, neodpovídá-li technickým podmínkám stanoveným pro jeho provoz.
 přizpůsobit rychlost jízdy okolnostem provozu, stavu pozemní komunikace a vzdálenosti, na kterou má
rozhled, při okolnostech, které může řidič předvídat, musí snížit rychlost jízdy nebo zastavit, aby
zabránil střetu s chodcem, jiným vozidlem apod., maximální povolená rychlost pro všechna vozidla
v areálu je 20 km/hod,
 v případě, že to vyžadují okolnosti, zejména nedostatečný rozhled, zabezpečil bezpečné otáčení nebo
couvání za pomoci dalšího zaměstnance,
 používat při vstupu na pozemní komunikace (při odstraňování poruch, ke kterým došlo během jízdy)
výstražné vesty – viz. požadavky ČSN EN 471 (83 2820) Výstražné oděvy s vysokou viditelností.
4.5. Postup při dopravní nehodě v areálu TESLA Mladá Vožice, a.s.













zastavit vozidlo,
pokud se vozidlo stalo překážkou v provozu, zapnout výstražné světelné zařízení,
obléci si výstražnou vestu,
umístit trojúhelník za vozidlo na okraj vozovky tak, aby byl pro přijíždějící řidiče včas a zřetelně
viditelný
za snížené viditelnosti nechat rozsvícená obrysová nebo parkovací světla alespoň na straně přivrácené
ke středu pozemní komunikace, pokud nedošlo k jejich poškození,
pokud došlo ke zranění osoby, poskytnout podle svých schopností první pomoc a přivolat záchrannou
službu na tel. 155,
nahlásit vznik dopravní nehody na vrátnici v přízemí administrativní budovy.
neprodleně ohlásit dopravní nehodu na policii na tel. 158 nebo 112 (tísňové volání), pokud při ní došlo
ke zranění nebo usmrcení osoby nebo ke hmotné škodě převyšující 100 000,- Kč. V případe, že se
účastníci dopravní nehody nedohodli na zavinění, nebo hmotná škoda byla způsobena na majetku třetí
osoby, ohlásit i tuto dopravní nehodu policii,
neprodleně ohlásit policii ohrožení životního prostředí, pokud k němu při nehodě došlo,
pokud je třeba přemístit vozidla, musí se vyznačit situace a stopy na vozovce,
pokud je třeba se vzdálit z místa dopravní nehody kvůli poskytnutí nebo přivolání první pomoci nebo
ohlášení nehody, musí se účastník neprodleně vrátit zpět na místo nehody,

 prokázat si na požádání navzájem svou totožnost a sdělit údaje o vozidle které mělo účast na

dopravní nehodě, zejména jméno a adresu fyzické nebo právnické osoby odpovědné za
pojištění vozidla které způsobilo dopravní nehodu, adresu pojistitele u něhož bylo sjednáno
pojištění odpovědnosti, číslo pojistné smlouvy, státní poznávací,registrační značku vozidla.
5. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
 S tímto předpisem musí být prokazatelně seznámeni všichni provozovatelé a řidiči motorových vozidel
v areálu TESLA Mladá Vožice, a.s.
 Všechna vozidla v areálu TESLA Mladá Vožice, a.s. musí být za nepřítomnosti majitele nebo
provozovatele vozidla zajištěna proti zneužití nebo vykradení.
 Ostatní podmínky provozu na komunikacích, které tento předpis neupravuje, se řídí příslušnými
ustanoveními zákona č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích ve znění pozdějších
předpisů.
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