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Bezpečnostní předpisy a pravidla týkající se vyzvedávání nákladu 
nákladními automobily v servisních centrech D MLE 
 
Úvod 
 
V celém areálu platí striktní povinnost používání minimálně ochranné pracovní obuvi a ochranné 
přilby. Všechny ostatní osobní ochranné pomůcky jsou uvedeny v provozních směrnicích a musejí být 
rovněž používány. Dodržujte instrukce personálu společnosti Tata. 
Každá osoba, která nebude dodržovat tyto předpisy, bude v krajním případě vykázána z areálu 
a do budoucna jí bude udělen zákaz vstupu do areálu. Informace o porušování předpisů bude 
předána příslušné spedici. 
Při parkování vozidla v areálu musíte vždy zabrzdit ruční brzdu, zařadit první převodový stupeň nebo 
zařadit polohu „P“, musí být vypnutý motor a vytažený klíč ze zapalování. 
 
Obecné předpisy 
 
1. Řidič musí mít příslušné školení týkající se zajištění nákladu při přepravě našich výrobků. 
2. Vozidlo musí být v bezpečném technickém stavu. 
3. Na ložné ploše musí být dostatek volného místa pro příslušnou nakládku. 
4. Ložná plocha musí být čistá a suchá. Zákaz likvidace odpadů v areálu naší společnosti. Při 

nakládce úzkých svazků na stojato musí existovat možnost sklopit ložnou plochu k opěrnému 
sloupku. 

5. Při opuštění nákladního automobilu v areálu podniku musí být řidič vybaven osobními 
ochrannými prostředky. 

6. Ke vstupu na ložnou plochu nákladního automobilu musí být používány schůdky dodané 
pracovníky Tata. 

7. Překládka nákladů od jiných výrobců a dodavatelů bude zamítnuta. Náš materiál zásadně 
nenakládáme na 

 materiál a zboží jiných dodavatelů. Na náš materiál nesmí být naloženo zboží nebo materiály 
jiných dodavatelů.  
8. Zásadně provádíme nakládku pouze na vozidla, která jsou vybavena   

potřebnými vhodnými vázacími popruhy v bezvadném stavu (min. 2 ks na paket) a 
protiskluzovými podložkami o tloušťce 8 mm (pod celou plochou každého balení dřeva). 

9. Na vozidle musí být dostatek funkčních vázacích bodů. 
10. Pro přepravu svitků nebo svislé pásoviny musí být vozidlo vybaveno korytem pro svitky, 

klanicemi a min. 5 vázacími řetězy. 
10. Pokud vozidlo z důvodu svého konstrukčního provedení neumožňuje nakládku do kompaktního 

tvaru, je nutné mít s sebou dostatek výplňového materiálu. 
11. Další dodatečně přibíraný náklad nesmí překročit zákonem dovolenou celkovou hmotnost. 
12. Řidič nákladního vozidla se musí zdržovat v bezprostřední blízkosti svého vozidla. Der  
 Zdržování se v prostoru skladu a výroby je přísně zakázáno. 
 
 
Managing Director D MLE 
 
 
Dr. Jens Lauber 
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Zurrpunkte
Mindestens 2000 daN

TATA STEEL – Distribution Mainland Europe (D MLE) 

KONTROLNÍ LIST PRO NAKLÁDKU NA NÁKLADNÍ 
AUTOMOBIL 
 
Instrukce pro řidiče :   Vyplňte kontrolní list a podepište jej 
Instrukce pro pracovníky nakládky : Podepište kontrolní list 
 

Jméno řidiče (hůlkovým písmem)  

Název firmy / spedice (hůlkovým písmem)  
 

RZ tahače  

RZ návěsu  

Vlastní hmotnost tahače (kg)  

Vlastní hmotnost návěsu (kg)  

Další možný náklad (kg)  

Počet přivezených vázacích popruhů (ks)  

Počet přivezených řetězů (ks)  

Počet přivezených protiskluzových podložek (ks)  
 

Je ložná plocha čistá? Ano  Ne  

Je ložná plocha suchá? Ano  Ne  
 

Bezpečnostní předpisy, které mi byly předány, jsem si přečetl a porozuměl jsem jejich 
obsahu. 
 

Svým podpisem potvrzuji, že výše uvedené údaje jsou pravdivé 
a může tak být provedena bezpečná nakládka. 
 

Datum  

Podpis řidiče 
 

 

Jméno pracovníka nakládky (hůlkovým písmem)  

Podpis pracovníka nakládky 
 

 
 

Poznámky 
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Potvrzení 

Řidič a pracovník nakládky potvrzují, že náklad byl v okamžiku odjezdu z místa nakládky 
správně a podle předpisů zajištěn a balení bylo v pořádku a v souladu s předpisy. 

 

Náklad byl zajištěn následujícím opatřením: 
(příslušnou možnost označte křížkem/vyplňte) 

 

 Speciální nástavba vozidla 

 Zakrytí koryta pro svitky 

 Přímé opření o vymezení ložné plochy 

 Instalace horizontálně zajištěných distančních prvků 

 Použití opěrných sloupků ve směru jízdy 

 Použití bočních klanic 

 Použití opěrných sloupků vzadu 

 Trámky a konstrukce z trámků 

 Jiné: 

 Jiné: 
 

         Silové třecí zajištění dosaženo použitím:                                                      Počet: 
 

 Vázací popruhy s ochranou proti poškození hran  

 Vázací řetězy s ochranou proti poškození hran  

 Vázací ocelová lana s ochranou proti poškození hran  

 Protiskluzové podložky (8 mm)  

 Jiné:  

 Jiné:  
 

Jiné poznámky 
 

x 
Řidič byl upozorněn na skutečnost, že na ložné ploše nesmějí zůstat ležet žádné 
nezajištěné předměty jako jsou prkna, palety apod. 

 Byla pořízena fotografie? 
 

Doba nakládky 

Zahájení nakládky  Hodiny 

Konec nakládky  Hodiny 
 

Pobočka Tata D MLE  

Datum  

Jméno pracovníka nakládky (hůlkovým písmem)  

 
Podpis pracovníka nakládky 

 
 
 

Jméno řidiče (hůlkovým písmem)  

 
Podpis řidiče 

 
 

 


