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Bezpečnostní předpisy LGI pro skladové a rampové zóny       CZ 

Je nutné je dodržovat na všech pobočkách společnosti LGI a každý zaměstnanec je povinen 
nahlásit případná porušení vedoucímu pobočky.

Pozor: Nakládka a vykládka bude okamžitě zastavena, nebudou-li dodrženy tyto 
bezpečnostní předpisy. 

1. Přístup do areálu závodu
• Vstup do areálu závodu je na vlastní nebezpečí:

Je nutné řídit se příkazovými, zákazovými a informačními cedulemi! 

• Vstup je povolen pouze do prostor, do kterých je příslušná osoba 
nahlášena. 

• Průkazy pro návštěvníky je nutné nosit na viditelném místě, aby bylo 
možné hosty rozpoznat a vhodným způsobem s nimi jednat.

2. Dopravní předpisy pro chodce
• Chodci musí používat existující chodníky.

• Vozovku je dovoleno používat pouze tehdy, není-li u silnice chodník 
ani krajnice. 

• Pokud chodec použije vozovku, musí chodit zásadně po kraji.

• Chodec musí dodržovat bezpečnou vzdálenost od vozidel, tj. 
minimálně 5 m. Je nutné udržovat oční kontakt s řidičem.

3. Vozidla
• V areálu závodu platí pravidla silničního provozu. 

• Nejvyšší povolená rychlost je 10 km/h. 

• Je přísně zakázáno způsobovat jakékoli překážky ve vnitropodnikové 
dopravě a také na příjezdových cestách a odstavných plochách pro 
hasiče a vozidla záchranné služby.  

• Je zakázáno jezdit po chodnících.  

• Zastavení a parkování je povoleno pouze na označených plochách.

4. Bezpečnost řidičů nákladních automobilů
• Nošení výstražné vesty. 

• Nošení bezpečnostní obuvi. 

• Během nakládky a vykládky a také při čekání se řidiči musí zdržovat 
ve vyhrazených bezpečnostních zónách, společenských místnostech 
nebo v kabině řidiče. Pobyt na skladovacích plochách je zakázán.

• Pobyt v prostorách nakládky je povolen pouze za účelem zajištění 
nákladu po domluvě s odpovědnými pracovníky nakládky.  

• Udržujte oční kontakt s řidičem vysokozdvižného vozíku. 

• Je nutné používat vyznačené cesty pro pěší. 

• Zkratky jsou nepřípustné. 
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5. Bezpečnost nákladu
• Odkládání zboží a předmětů je dovoleno pouze na stanovených 

plochách. 

• Je zakázáno jezdit s otevřenými bočnicemi a neupevněnými 
plachtami. 

• Příjem a odběr zboží probíhá výhradně ve stanovené době přes 
vyznačené přístupy.  

• Odstavené nákladní automobily u ramp nebo nakládacích vrat musí 
být zajištěny podkládacími klíny. Tato povinnost se nevztahuje na 
boční nakládku a vykládku.   

• Zajištění nákladu vhodnými zajišťovacími prostředky (hmotné 
škody způsobené prostředky k zajištění nákladu budou zaúčtovány 
dopravci). 

• Jakékoli škody vzniklé při nakládce je nutné zdokumentovat 
v přepravních dokladech. 

• Vozidlo smí být staženo z rampy nebo nakládacích vrat až po 
kompletním dokončení nakládky, resp. vykládky a po schválení 
pracovníky nakládky.

6. Chování
• V celém areálu závodu platí zákaz kouření. Kouření je povoleno pouze 

v označených kuřáckých koutcích.  

• V celém areálu závodu platí všeobecný zákaz alkoholu a drog.  

• V areálu závodu není dovoleno pořizovat zvukové a obrazové 
záznamy ani videozáznamy. 

• Je třeba uposlechnout pokynů zaměstnanců společnosti LGI. 

• Používejte označené toalety. 

• V nouzových situacích nebo při požárním poplachu je nutné opustit 
areál závodu nejbližším označeným nouzovým východem a vyhledat 
označené shromaždiště.  

• Nehody a nouzové situace je nutné ihned nahlásit zaměstnancům 
společnosti LGI a uvést charakter a přesné místo nehody nebo 
nouzové situace včetně počtu zraněných osob.

7. Ručení za škody
• Za škody ručí společnost LGI v rámci zákonných ustanovení pouze 

v případě hrubé nedbalosti nebo úmyslu.  

• Způsobené škody je nutné ihned nahlásit ostraze závodu nebo na 
ohlašovně řidičů.

8. Kontroly
• Za účelem ochrany provozního a osobního majetku mohou pracovníci 

ostrahy závodu nebo ohlašovny řidičů provádět v areálu závodu 
kontroly. Návštěvníci jsou povinni na vyžádání předložit průkaz a také 
otevřené tašky a brašny, balíky apod. 

• Pokud má vozidlo povolení k vjezdu do areálu závodu, podléhá 
kontrole také obsah vozidla.

Nahlaste 
škodu! 

Varování Control


