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JAK SI HRAJEME NA BEZPEČNOST
Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých
zákonů (zákon o silničním provozu)
Překáţka provozu na pozemních komunikacích musí být označena tak, aby ji jiný účastník provozu na pozemních
komunikacích mohl včas a z dostatečné vzdálenosti zpozorovat, například červeným praporkem, dopravním zařízením
"Zábrana pro označení uzavírky", "Směrovací deska", "Pojízdná uzavírková tabule" nebo vozidlem vybaveným zvláštním
výstraţným světlem oranţové nebo modré barvy. Za sníţené viditelnosti musí být dopravní zařízení doplněno výstraţným
světlem ţluté barvy.
Dopravní značka musí splňovat poţadavky na ní kladené jednak ve vyhlášce a zároveň v technické normě. Samotná
vyhláška samozřejmě obsahuje popis jednotlivých značek, jejich význam a rovněţ jejich vyobrazení. Základní podmínkou
platnosti dopravní značky je tedy samotné její uvedení v tomto právním předpise, včetně odpovídajícího vyobrazení.
Platnost dopravních značek je však kromě jejich samotného uvedení do citovaného předpisu téţ podmíněna jejich
umístěním v terénu. Pouze značka umístěná v souladu s touto vyhláškou a dalšími předpisy, jmenovitě onou technickou
normou, je platná.
Podle vyhlášky 30/2001 Sb. jsou to tyto poţadavky na umístění značky:
Dopravní značka můţe být umístěna pouze na sloupech, sloupcích, rámcových konstrukcích, konzolách, portálových
konstrukcích a výloţnících. Z toho plyne, ţe dopravní značka umístěná kdekoli jinde, není umístěna platně a neukládá
účastníkům silničního provozu ţádné povinnosti. Takovým příkladem je třeba značka přibitá na strom nebo značka
umístěná na zdi domu. (nebo přidrátovaná jako na plotě u výstavby na AMEO).
Technická norma stanoví téţ povolený rozměr dopravní značky. U dopravních značek trojúhelníkovitého tvaru jsou to tři
typy rozměrů: 700, 900 a 1250 mm (délka strany trojúhelníku) a u kruhových značek můţe být průměr značky 500, 700
nebo 900 mm. I kdyţ to není příliš časté, některé starší značky těmto poţadavkům nevyhovují a nejsou tudíţ platné.
( jako nevyhovující zákaz odbočení vpravo na sloupu
na AMEO) .
Silnice 4/33 podél DESOx jiţ mohla být zprovozněna,
stačilo jen správné označení a mohla slouţit zároveň
chodcům i vozidlům.
Pracovní řád část III písmeno g)
zaměstnavatel a vedoucí zaměstnanci jsou povinni
pečovat o bezpečnost a ochranu zdraví při práci
…
autor: zaměstnanec , kterému záleží na bezpečnosti
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KOLEKTIVNÍ VYJEDNÁVÁNÍ

Ekonomické Okno
® Modernizace rourovny ® ArcelorMittal Tubular Products Ostrava
(AMTPO) dokončila po čtyřech měsících montáţe významný investiční
projekt modernizace výroby bezešvých trubek malých průměrů a zvýšení kapacity jejich výroby. Investice v hodnotě více neţ 150 milionů
korun by měla přinést kromě vyšší kvality a navýšení kapacity výroby
také úsporu nákladů a větší bezpečnost při práci.
® Rentgenový měřič ® Steckelova válcovací trať P1500, která vyrábí od
roku 1999 za tepla válcované pásy, uvedla do provozu nový univerzální
rentgenový měřič za 22 miliony korun. Nové zařízení pomůţe zlepšit
kvalitu vyráběných pásů.
® Zlepšováky ® V uplynulém roce bylo podáno celkem 363 zlepšováků,
coţ je rekordní počet. Za loňský rok přinesly zlepšováky firmě úsporu
přes 27 milionů korun.
® Monitory dechu ® Naše firma zakoupila prostřednictvím Nadace Křiţovatka dvanáct nových monitorů dechu pro novorozence z Fakultní
nemocnice Ostrava (FNO). Hodnota daru činí 29 tisíc korun.
® Počet úrazů na historickém minimu ® Firma dosáhla v oblasti bezpečnosti práce historicky nejlepšího výsledku. Za celý rok 2013 zde
došlo k pěti úrazům s pracovní neschopností. Dosud nejniţší počet
úrazů byl v letech 2011 a 2012, a to osm.
Společnost:
® Výsledky za 4Q 2013® Ve čtvrtém čtvrtletí loňského roku dosáhl ArcelorMittal 23% nárůstu zisku. Provozní výsledek před úroky, zdaněním,
odpisy a amortizací (EBITDA) se zvýšil z 1,56 mld. USD na 1,91
mld. USD. Firma odhaduje, ţe světová spotřeba oceli se letos zvýší o
3,5 aţ čtyři procenta. Mírné zlepšení mezi 1,5 a 2,5 procenty si slibuje v
Evropské unii, kde loni a předloni spotřeba oceli klesala. V listopadu
loňského roku firma uvedla, ţe nejhorší období pominulo a je optimistická ohledně oţivování globální ekonomiky.
Průmysl:
® Růst na konci roku ® Za celý loňský rok průmysl podle Českého statistického ústavu meziročně stoupl o půl procenta, přičemţ hodnota
nových zakázek byla vyšší dokonce o 4,3 procenta. V samotném prosinci produkce rostla o 9,3 procenta a po očištění o vliv rozdílného počtu
pracovních dnů o 6,7 procenta.
Komodity: Ţelezná ruda: 128.12 $/t (-5.99%)
//
Ocel: 726 $/t
(+1,38 %)
Akcie ArcelorMittal: 12,15 EUR (-4,36 %, 13 092 500 ks)
Ondřej Mikula
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stále probíhá a průběţné informace vám
mohou poskytnout předsedové základních organizací. V tomto článku se nedá
specifikovat, co je vyjednáno, neboť do
vydání čísla můţe být vše jinak.
Bc. Sobolová Alena

1. března - sobota - 18.30 hodin
- konec 20.05 hodin Skupina
BSo
William Mastrosimone / režie
Grzegorz Kempinsky
KRAJNÍ MEZE
Jedna dobrá rána zmůže víc než
soudce, porota a žalobce!

3. března - pondělí - 18.30
hodin - konec 20.15 hodin
Mimo předplatitelskou skupinu
Sean O´Casey - Jiří Krejčík /
režie Ivan Krejčí
PENSION PRO SVOBODNÉ
PÁNY
Nikdy si nevoďte na pokoj dámskou
návštěvu, může se stát, že nebude
chtít odejít.
Poučná variace na věčné téma.

TROŠKA NÁMAHY ZA TO STOJÍ
Nevíte kde utéct před světem věčného pokrytectví, ze světa kde se lidskost
nenosí, neboť se to povaţuje za slabost, nebo kde se barvy mění obrovskou
rychlostí - červená barva se změnila v modrou, pak v oranţovou a teď nabírají
reflexně oranţovou a zelenou.
Blízko Ostravy je místo které všichni známe a kde se dá na chvilku schovat
před podivným světem který se před námi „pomalu“ a jistě vytváří.
Doporučuji opět objevit to, co uţ jsme znali a to Beskydy, kde jsou rok od roku
lepší podmínky pro strávení volného času.
S podivem lidé čím dál víc navštěvují hory Kněhyni, Smrk, Travný a nejčastěji
Lysou horu.
Moţná některé z vás překvapí kolik mladých lidí opustí svět počítačů a vyrazí
směr Lysá hora, nebo důchodci kterým cestou nahoru nebudete stačit a moţná
se budete stydět, kdyţ vám sedmdesátiletý důchodce uteče a ve chvíli kdy uţ
bude sedět odpočatý u pivečka vy dojdete uříceny a zadýchaný :-).
V pohostinství Šantán a Kameňák najdete pohodové lidi různého postavení a
dobré na tom je, ţe lidé na chvilku odhodí přetvářku a jsou na pár chvil
příjemní a lidští s barvou, kterou mají opravdu rádi a vybrali si ji sami.
Pokud máte své pejsky, kteří začínají vypadat jak almary jsou v obou
pohostinstvích vítáni bez ţádných připomínek personálu a okolí.
Navíc kdyţ v OV řádí smog a nejde vidět na 100 metrů, vyrazte do Beskyd,
které jsou za humny, a nadechněte se čerstvého vzduchu, ta troška námahy
za to stojí. Důkazem jsou přiloţená fota z 18. 1. 2014 kdyţ na Ostravsku řádila
silná inverze.
Dvořáček Radek

Všicky zdravim v Dombase, Liskovcu aj
Karvine. Sem tu zas po měsicu a konečně to za oknem vypada jak v zimě.
Vedle štreky uţ neuvidim spadane listi
od loňska, bo to zařidila přiroda a co
neodfukla k vedlejši hale, tak zaprašila
trochou sněhu. Škoda ţe tu nejezdi dost
delegaci, zase by se začalo uklizet kolem hal, na druhu stranu nemusim furt
čučet kolem, jestli nahodu mi někdo
nestoji za zadkem. Včil všicku pozornost
zpotřebuje ocelarna a jeji testovani
modre ťavy. Moc se teho nedostava
ven, vedeni se nechlubi vysledkama, tak
si myslim, ţe asi nejde všicko podle
planu. Na jednu stranu,testujou se tam
uplně nove věcičky a to zabere nějaky
čas, na druhu stranu se tady vykladalo,
jak to fofrem pojede a kolik teho vyvezene z fabriky za slušny ranec peněz. A
teţ všicko se všim souvisi, vedeni zas
nastavi premie, všici budou robit na plne
pecky, tuny se enem poţenou, ale nakonec člověk zjisti, ţe je kraceny, bo
jaksik klesly ceny. A včil mě napada

dalši myšlenka, uţ by se konečně neměli lidi trestat na premiach za uraz
někoho, kdo robi na stejnem zavodu, ale
na jiné hale vzdalene paru kilaku. Nikdo
si přece nechce zrobit uraz, ale taky
nechapu, jak ja moţu od urazu uchranit
nejakeho Frantu či Jardu, kere jsem
nikdy neviděl. No je to uvalene a měloby
se to změnit, jinak si fakt budu myslet,
ţe tam nahoře sedi v kanclach jen par
méně schopných co se nudi na ţidli a
mozek nechali doma ve sklince s vodou
hned vedle te same se zubama.
No a včil zas na jiné tema. Po dluhe
době sem se mrknul na ten naš intranet
a nestačil se divit. Někde nabiraji
noveho zaměstnance, co by se staral o
dopravu pomleteho uhli z bodu A do
bodu B a k temu by všicko kontroloval.
Šnekovy dopravnik, poţarni čidla,
odběry vzorku a další, ale to nejlepši je
na tom doporučeni, ţe ma spikovat
anglicky. No jak sem to viděl, hned sem
si zpoměl, kolik asi robotniku co maka
na štrekach, obsluhuji všelijaké

obsluhuji všelijake zařizeni mluvi anglicky. Asi budu muset zkontrolovat, jestli
eště bydlim na Moravě a jakym jazykem
se tu mluvi. Je to zvlaštni, kdyţ bych
chtěl robit třeba v Německu, tak budu
muset německy mluvit a nikdo o tom
nebude diskutovat. Jen tady sme takove
male prdelky, kere hned všicko zrobi.
Kdy začne platit pravidlo, ţe šef bude
mluvit česky a kdyţ to nebude umět, tak
ať si z vlastnich peněz zaplati tlumočeni.
Kdyţ ho zastavi na cestě policajt, tak teţ
by měl reagovat česky, ma naši espezetku, tak ať se snaţi. Za chvilu bude
asi vedeni poţadovat anglinu i u brigadniku co doplňuji vazelinu do kalamitek.
Tak a včil se rozlučim, musim letět na
šichtu, mějte se všici fajně a uţivejte
ţivota. A abych nezapoměl, přeji minimul střetnutí s tupouny všeho druhu.
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Bc.Sobolová Alena ZO Energetika
595 686 141 mobil 774 101 642 alena.sobolova@arcelormittal.com
Verner David ZO Laboratoře a Výzkum
595 684 034 mobil 724 937 020 david.verner@arcelormittal.com
Borůvka Pavel ZO Vysoké pece
595 686 254 mobil 724365533 pavel.boruvka@arcelormittal.com
Lúčan Luděk ZO Válcovny plechu F-M
558 482 946 mobil 721 427 805 ludek.lucan@arcelormittal.com
Bug Emil ZO ArcelorMittal Karviná
596 391 338 mobil 602 560 947 emil.bug@arcelormittal.com

NĚMECKÁ DROGERIE – LEVNĚ!
WWW.NAKUP-DROGERIE.CZ

PORKOVÁK
Rada odborů OS KOVO ArcelorMittal Česká republika
ul. Vratimovská 689, 707 02, Ostrava - Kunčice,
tel. 59 568 4231,
E-mail:vspor01.ostrava@mittalsteel.com
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