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INFORMACE
pro obyvatele v okolí staveniště – ulice Hřbitovní
Na základě vydaného stavebního povolení provádí „Společnost POHL + GEOSAN
- Čečelice“ zastoupená zodpovědnou osobou Ondřejem Novotným (stavbyvedoucí)
tel. 727 916 880 výkopové práce.
Na staveništi budou probíhat následující práce:

 Výkopové práce pro kanalizaci a ČOV
V rámci povolené stavby budou probíhat od 09.11. v ulici Hřbitovní od
křižovatky s ulicí Nouzov směrem ke kostelu stavební práce na kanalizačním řadu,
které v nezbytné míře mohou omezit Vaše zvyklosti a ztížit Vám Váš pobyt. V zájmu
zhotovitele je, aby k tomu docházelo co nejméně. Současně je v zájmu zhotovitele,
aby nedocházelo k ohrožení života a zdraví zaměstnanců, jak mu ukládají právní
předpisy, ale i Vás spoluobčanů včetně Vašich dětí. Proto se řiďte následujícími
upozorněními:

















Respektujte výstražné cedule a dodržujte uvedené zákazy a příkazy
Řiďte se pokyny pracovníků stavby
Pohybujte se pouze po vyznačených cestách
Nezdržujte se v nebezpečných prostorech stavebních strojů, které jsou dány
dosahem pracovního zařízení zvětšeným o 2m
Vyhýbejte se místům s nebezpečím pádu do výkopů, může dojít k uvolnění
zeminy a jejímu sesutí do výkopu
Při cestě z domova a zpět si uvědomte, že nelze zajistit rovné a upravené
zpevněné cesty a proto používejte tomu odpovídající obuv
Uvědomte si, že zodpovídáte za své děti, a proto je hlídejte a náležitě informujte
o nebezpečích, které na ně na stavbě číhají
S uvedenou informací seznamte i osoby, která Vás navštěvují (známé,
listonoše, lékaře apod.)
Pokud budete v období rekonstrukce řešit specifické problémy (dovoz uhlí,
dodání zboží, nadměrných výrobků atp.), vždy hledejte způsob řešení u výše
uvedených zástupců zhotovitele
Budete-li mít dojem, že zhotovitel, nebo některý jeho podzhotovitel svojí činností
porušuje zásady bezpečnosti práce, projednejte tuto skutečnost s vedoucím
zaměstnancem stavby.
Nepřibližujte se ke skládkám materiálu, může dojít k porušení stability apod.
s následným nebezpečím zavalení, zasypání apod. s možnými vážnými
zdravotními následky
Respektujte zákaz vstupu do prostoru výstavby ČOV
Omezte stání vozidel na minimum!

Listopad 2016
Věříme, že omezení způsobená výstavbou Vám vynahradí kvalitně a bezpečně
realizované a dokončené dílo, které Vám bude dlouho sloužit k Vaší maximální
spokojenosti.
Obecní úřad a zhotovitel stavby

