
Informace pro zaměstnance, uživatele, návštěvy Domova pod Vinnou horou 
 
V souladu s § 101 a dle § 276 zákoníku práce v platném znění vás informujeme o tom, že 
v Domově pod Vinnou horou bude probíhat rekonstrukce výtahu. Rekonstrukce bude 
zahájena dne 3. 1. 2022 a ukončena 28. 2. 2022. 
 
Na základě smlouvy uzavřené mezi Domovem pod Vinnou horou a dodavatelem stavebních 
prací Výtahy s.r.o., za staveniště odpovídá dodavatel, který je povinen staveniště vymezit, 
ohraničit, označit a zajistit zákaz vstupu na staveniště nepovolaným osobám, aby nedošlo 
k poškození zdraví zaměstnanců, uživatelů a návštěv domova.  
 
Přesto žádáme všechny zaměstnance, uživatele a jejich návštěvy, aby dbali zvýšené pozornosti 
při chůzi a při vykonávání pracovních činností v době rekonstrukce. Žádáme rovněž, aby 
všichni zaměstnanci, uživatelé a jejich návštěvy dodržovali zákazy vstupu na staveniště, aby 
dodržovali všechny další bezpečnostní upozornění a tabulky zveřejněné v objektu a na 
staveništi. Nepovolaní zaměstnanci Domova a uživatelé nesmí vstupovat do prostoru 
staveniště, nesmí se zdržovat v blízkosti provádění stavebních prací, v blízkosti ukládání 
stavebního materiálu apod.  
 
Zaměstnanci a ostatní osoby, které uvedené zákazy poruší, mohou být ohroženi riziky: 

 Mechanické, např. pád břemene a stavebního materiálu, pořezání, uklouznutí, pád na 
komunikaci, pád z výšky nebo pád do hloubky, přitlačení, naražení, úder, rozdrcení, 
zachycení, navinutí apod.; 

 Elektrické (úraz elektrickým proudem) při používání elektrických zařízení stavebními 
dělníky na staveništi, kladení kabelů apod.; 

 Tepelné a záření, např. od plamene při svařování apod.; 

 Hluk na staveništi; 

 Inhalace látek (kapalin, plynů, par, kouře, prachu), vzniká např. při bouracích a jiných 
stavebních pracích; 

 Působení chemických látek a směsí apod., které se používají při realizaci stavby;  

 Působení škodlivin, které vznikají při provádění stavby;  

 Od strojů a jiných zařízení používaných na staveništi. 
 
Pokud bude nutno podat zaměstnancům v průběhu provádění stavby další informace 
související se stavbou – rekonstrukcí, budou tyto zveřejněny na viditelném místě u vstupu do 
objektu domova, kde se stavba provádí. Tyto informace budou rovněž předány všem 
vedoucím zaměstnancům na poradě u ředitelky domova. Vedoucí zaměstnanci zajistí předání 
informací podřízeným zaměstnancům.  
 
Děkujeme za spolupráci  
 
Ing. Dana Kostřevová v.r. 
manažer kvality 
 
V Hlučíně dne 30. 12. 2021 
 


