INFORMACE PRO OBYVATELE V OKOLÍ STAVENIŠTĚ
Na základě vydaného stavebního povolení pro zadavatele stavby VSOČ bude v termínu 1.6.2017 –
30.11.2017 probíhat stavba „Vodojem Bublava“ na pozemcích uvedených ve schématu.
Hlavním zhotovitelem je společnost Videst s.r.o. (kontakt na stavbyvedoucího: 737397644).
Na staveništi budou probíhat následující práce:
• stavba objektu vodojemu
• výkopové práce stavebních rýh a jam pro uložení potrubí vody a kanalizace,
• pohyb mechanizace stavební stroje, nákladní vozy.
V rámci povolené stavby budou na staveništi probíhat práce, 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
• respektujte dopravní značení,
• 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 2 m,
• 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,
• budete-li mít dojem, že zhotovitel svojí činností porušuje zásady bezpečnosti práce, projednejte
tuto skutečnost se stavbyvedoucím,
• nepřibližujte se ke skládkám materiálu, může dojít k porušení stability apod. s následným
nebezpečím zavalení, zasypání apod. s možnými vážnými zdravotními následky.
Věříme, že omezení způsobená touto výstavbou Vám vynahradí kvalitně a bezpečně realizované a
dokončené dílo, které Vám bude dlouho sloužit k Vaší maximální spokojenosti.

