
KNIHA PŘÍKAZŮ "B"

PRO ROZVODNU:  r            .

Založeno:

Ukončeno:

  Autorizace výtisku:



kniha č.

Zajištění provedou: 1. jméno (podpis) 

2. jméno (podpis) 

  

   ks

OBRAŤ

Zařízení bylo uvedeno do následujícího stavu:                                                                                                        _

čas

PŘÍKAZ  B číslo příkazu :                /  strana 1

aby dne:                                   20          

SPOLANA a.s. NeratoviceSPOLANA a.s. Neratovice

Provoz Elektro

pro vedoucího práce, dozor:  _______________________________________

a se stavem pracoviště:                                                                                                                                             _

                                                                                                                         _______                                                   .

                                                                                                                                                                                         .

rozvodna/ 

vývod

I.

El. provozovna č.                           .

od                    hod.  do                 hod.  se skupinou pracovníků v počtu                       vykonali následující práci:

IV.

Práce skončena, pracoviště a el. zařízení překontrolováno vedoucím práce, nebo dozorem a službu konajícím elektrikářem.

  Pracoviště předal :                                                    (podpis),  převzal:                                                      (podpis)  

               dne:                             v                          hod.

III.

Zajištěné pracoviště spolu s vedoucím práce, nebo dozorem překontroloval a pracovní skupinu přesvědčil

o beznapěťovém stavu el. zařízení:                                                                            (podpis) 

Zajištěné pracoviště a příkaz B převzal dne:                                                              v                       hod.

a za další bezpečnost práce skupiny zodpovídá                                                           (podpis) 

Stvrzujeme svými podpisy, že jsme byli před zahájením práce seznámeni s podmínkami bezpečné práce     

Zajištění pracoviště  ze všech stran provedeno    dne                        následovně:  

Zkratovací 

soupravy 

                      _____                                                                                                                                                           .

Další bezpečnostní opatření:                                                               _                                                                     .

Způsob kontroly beznapěťového stavu:                                                                                                                    .

provedl  

(ohlásil)

Poř. č. 

manipul.

II.

Příkaz vydal písemně dne                                    v                                  hod.                                                (podpis) 

Nejbližší části pod napětím:                                                                 _                                                                     

popis manipulace

Pro zajištění pracoviště se vypne a zajistí:

Pod napětím zůstane:
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V.

důvod místo podpis čas podpis

datum čas

Kontrola zajištění pracoviště

čas

Změna

úkon

Pracovník odcházející

poučen  podpis

podpis 

vedoucího 

skupiny

Předání a převzetí zajištěného pracoviště, na které byl vystaven příkaz B, musí při střídání směn inspekční 

elektrikáři zaznamenat do knihy provozních záznamů příslušného pracoviště.

VI.

Změny v zajištění pracoviště pro účely měření a zkoušek:

Datum Čas
Do původního stavu

čas

Pracovník přicházející

VIII.

Přerušení a pokračování práce v rámci tohoto příkazu B:

Přerušení práce

VII.

Změny ve složení pracovní skupiny v průběhu práce:

jméno
datum 

odchodu

podpis 

vedoucího 

skupiny

jméno
datum 

nástupu

předávající přejímající

Stvrzujeme zde svými podpisy, že jsme byli 

před pokračováním práce poučeni o stavu 

pracoviště.


