
SPOLANA s.r.o.  Číslo:       B-3.16.12 
 BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE Staré č.:   BI 00-05 
Neratovice Místní provozně bezpečnostní předpis Strana:     1 ze 6 

 

NÁZEV:                                   POUŽÍVÁNÍ JÍZDNÍCH KOL A KOLOBĚŽEK 
V AREÁLU SPOLANA s.r.o. 

 

 
Gestor:                                                                Útvar Bezpečnosti 
 

Datum první účinnosti:                                              21.5.2019 

OBSAH 

1  ÚVODNÍ USTANOVENÍ ........................................................................................................................................ 2 

2  ROZSAH PLATNOSTI A ROZDĚLOVNÍK ............................................................................................................ 2 

3  PRAVIDLA PRO UŽÍVÁNÍ JÍZDNÍCH KOL / KOLOBĚŽEK V AREÁLU SPOLANA s.r.o. .................................... 2 

4  RIZIKA PŘI JÍZDĚ NA KOLE / KOLOBĚŽCE ....................................................................................................... 3 

5  POKYNY PRO JÍZDU NA JÍZDNÍM KOLE / KOLOBĚŽCE ................................................................................... 3 

6  PŘI JÍZDĚ NA JÍZDNÍM KOLE / KOLOBĚŽCE JE ZAKÁZÁNO ........................................................................... 4 

7  POKYNY PŘI UKONČENÍ JÍZDY NA JÍZDNÍM KOLE / KOLOBĚŽCE................................................................. 4 

8  ÚDRŽBA, OPRAVY, VYŘAZENÍ JÍZDNÍCH KOL / KOLOBĚŽEK Z PROVOZU .................................................. 5 

8.1 Služební jízdní kola .......................................................................................................................................... 5 

8.2  Soukromá jízdní kola/koloběžky ..................................................................................................................... 5 

9  SOUVISEJÍCÍ PŘEDPISY ..................................................................................................................................... 5 

10  ZÁZNAMY ............................................................................................................................................................ 5 

11  VÝKLAD POJMŮ A ZKRATEK ............................................................................................................................ 5 

12  ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ .............................................................................................................................. 6 

12.1  Seznámení s touto BI .................................................................................................................................... 6 

12.2  Zrušení BI 00-05 ........................................................................................................................................... 6 

12.3  Uložení této BI ............................................................................................................................................... 6 

13  SEZNAM PŘÍLOH ............................................................................................................................................... 6 

 

 
Příloha č. 1 - Technické požadavky na služební i soukromá jízdní kola a koloběžky                                                               

Příloha č. 2 - Žádost o vydání povolení k jízdě (vzor)    
     
     
     
     
     
     
     
  

 
   

     

Vypracoval: 
gestorský útvar 
Milan Štěpán 
útvar Bezpečnosti 

Prověřil: 
 
Branislav Hric 
vedoucí útvaru Bezpečnosti 

Schválil: 
 
Martin Čech 
ředitel úseku HSE&Q, PVISŘ 

č. výt. / revize 
                  /     0 

 

Účinnost od: 
                         
Dne:  17.5.2019 Dne:  17.5.2019 Dne:  20.5.2019 21.5.2019 

  



SPOLANA s.r.o.  Číslo:       B-3.16.12 
 BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE Staré č.:   BI 00-05 
Neratovice Místní provozně bezpečnostní předpis Strana:     2 ze 6 

 

Vypracoval: 
gestorský útvar 
Milan Štěpán 
útvar Bezpečnosti 

Prověřil: 
Branislav Hric 
vedoucí útvaru Bezpečnosti 

Schválil: 
Martin Čech 

ředitel úseku HSE&Q, PVISŘ 

č. výt. / revize 
                  /     0 

 

Účinnost od: 
Dne:  17.5.2019 Dne:  17.5.2019 Dne:  20.5.2019 21.5.2019 

 

1  ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

Tato bezpečnostní instrukce stanovuje bezpečnostní zásady pro provoz, užívání a údržbu soukromých 
i služebních jízdních kol a soukromých koloběžek (dále jen kolo/koloběžka) v areálu SPOLANA s.r.o.  
 

 Pro účely této instrukce (dle zákona a vyhlášky) se jízdním kolem z hlediska provozu na pozemních 
komunikacích rozumí i koloběžky, tříkolky a vícekolky, stejně jako vícesedadlová jízdní kola - tandemy, která 
jsou poháněná lidskou silou a na které platí stejné požadavky ohledně technické způsobilosti, jaké jsou 
požadovány na jízdní kola. 

 Pro účely této instrukce se jízdním kolem dále rozumí i jízdní kola s pedály a koloběžky, které jsou vybaveny 
přídavným elektrickým motorem. Rozdíl mezi motokolem a mopedem je pak v maximální rychlosti (motokolo je 

omezeno na 25 km/h) a ve výkonu (motokolo max. 1000 W). 

 Zákon na uživatele elektrických koloběžek pohlíží jako na cyklisty.                                     
 

2  ROZSAH PLATNOSTI A ROZDĚLOVNÍK 

Tato bezpečnostní instrukce je závazná pro osoby, které používají jízdní kola a koloběžky, a platí pro celý areál 
SPOLANA s.r.o.  
 

Tato bezpečnostní instrukce je šířena: 
 podnikovým útvarům – v elektronické podobě v prostředí Lotus Notes dle přístupových oprávnění 
 externím subjektům – na internetových stránkách SPOLANA s.r.o. na adrese http://www.spolana.cz/ v pohledu 

„Služby a areál / Legislativa“. 

 

3  PRAVIDLA PRO UŽÍVÁNÍ JÍZDNÍCH KOL / KOLOBĚŽEK V AREÁLU SPOLANA s.r.o. 

Veškeré povinnosti osob vycházejí z ustanovení zákoníku práce. Zaměstnanec i externí osoba jsou povinny dbát 
podle svých možností o svou vlastní bezpečnost, o své zdraví i o bezpečnost a zdraví osob, kterých se 
bezprostředně dotýká jeho jednání, případně opomenutí při práci.  

Používat jízdní kolo / koloběžku k jízdě na komunikacích v celém areálu SPOLANA s.r.o. mohou jen uživatelé, kteří: 

3.1   Jsou registrováni v systému jízdních kol/koloběžek a vlastní „Povolení k jízdě na jízdním kole/koloběžce 
v areálu SPOLANA s.r.o.“ 

3.2   Jsou prokazatelně proškoleni z této bezpečnostní instrukce a legislativních předpisů týkajících se provozu na 
pozemních komunikacích. Další školení se provádí v rámci pravidelného školení BOZP. 

3.3 Uživatel jízdního kola/koloběžky je povinen při jízdě dodržovat pravidla provozu na pozemních komunikacích 
ve smyslu zákona č. 361/2000 Sb.; uživatel jízdního kola/koloběžky, které je vybaveno pomocným motorkem, 
má povinnost při jízdě plně dodržovat i omezení provozu (max. 30 km/hod., omezení vjezdu do zón „Ex“ 
s nebezpečím výbuchu – viz SGŘ-15-06). 

3.4 Vedoucí příslušného útvaru odpovídá za prokazatelné seznámení podřízených zaměstnanců s přístupovými 
cestami pro uživatele jízdního kola/koloběžky na pracoviště, a to vždy ve směru od příslušné vrátnice po 
hlavních meziblokových komunikacích a na vlastním vnitrobloku tak, aby byla maximálně eliminována rizika. 

3.5 Majitel/uživatel kola/koloběžky je povinen si toto zabezpečit proti odcizení, a to vně (vnější určené odstavné 
plochy) i uvnitř areálu SPOLANA s.r.o. (viz bod 7.1 této BI). 

 
3.6 Kontrolu dodržování ustanovení této bezpečnostní instrukce provádějí oprávněné osoby stanovené S-4.1.7 

„Propustkový řád“ SPOLANA s.r.o.  

3.7 Vedoucí zaměstnanec má pravomoc vydat zákaz používání jízdního kola/koloběžky (např. na základě zjištění 
nevyhovujícího technického stavu), pokud by tím mohla být ohrožena bezpečnost zaměstnance, který je bude 
používat.  

3.8 Požadavky na technické a bezpečnostní vybavení kola / koloběžky je uvedeno v příloze č. 1 této BI. 

3.9 Pokud uživatel jízdního kola/koloběžky v průběhu roku opakovaně poruší bezpečnostní pravidla, definovaná 
v této BI, nebo obecně platná pravidla o provozu na pozemních komunikacích, odebere mu útvar Bezpečnosti 
jeho „Povolení“ (na základě oznámení Ostrahy podniku předaného prostřednictvím koordinátora ostrahy podniku). 
V návaznosti na uvedenou skutečnost ztratí možnost nadále používat jízdní kolo/koloběžku v areálu 
SPOLANA s.r.o.  
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3.10 Uživatel kola/koloběžky je odpovědný za škodu zaměstnavateli nebo třetím osobám, způsobí-li škodu 
kolem/koloběžkou užívaným v rozporu s pravidly o silničním provozu a touto BI. 
Zaměstnavatel neodpovídá zaměstnanci za škodu na dopravním prostředku, kterého použil při plnění 
pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním bez jeho souhlasu. 

 

3.11 V případě dopravní nehody způsobené jízdou na kole/koloběžce v areálu SPOLANY s.r.o. a vzniku škody 
nebo zranění, se postupuje obdobně jako při dopravní nehodě, tedy dle pravidel silničního provozu. 

 Jízda na kole/koloběžce se nepovažuje za dopravu podle § 2927 občanského zákoníku, takže cyklista 
neodpovídá za výsledek, ale odpovídá podle obecných ustanovení za náhradu škody (tzn., že v zásadě 
odpovídá za zavinění, pokud se bude jednat o nedání přednosti v jízdě, jízdu v protisměru apod.); pak cyklista 
nese odpovědnost za škodu a musí ji uhradit.  

 Pokud cyklista na chodníku zraní chodce, způsobil přestupek nebo trestný čin (dle kvalifikace zranění a 
případné škody), za který nese plnou odpovědnost. 

 

4  RIZIKA PŘI JÍZDĚ NA KOLE / KOLOBĚŽCE 

Cyklista je dle zákona o provozu na pozemních komunikacích řidičem nemotorového vozidla a platí pro něj daná 
pravidla. U cyklistů se často projevují neznalosti základních pravidel silničního provozu.  
 

Nejčastější chyby, kterých se cyklisté dopouštějí 

 Jízda bez přilby 

 Nákupní tašky na řídítkách 

 Převážení větších nákladů 

 Konzumace alkoholu 

 Jízda po chodnících a přechodech 

 Nevěnování dostatečné pozornosti řízení 

 Nárazy do otevřených dveří aut 

 Slepý úhel (zejména při výšce koloběžky je nesnadné jezdce na koloběžce v provozu vidět) 

 Nezvládnutí jízdy – nezvládnutí řízení, vyjetí do protisměru nebo mimo komunikaci (často v nepřiměřené 
rychlosti), náhlé vybočení 

 Nedodržení pravidel silničního provozu – nejčastěji nedání přednosti v jízdě 

 Nerespektování bezpečného odstupu – jak u jedoucích vozidel, tak při objíždění stojících vozidel 

 Nedostatečně označený/osvětlený cyklista, zejména při snížené viditelnosti. 

 

5  POKYNY PRO JÍZDU NA JÍZDNÍM KOLE / KOLOBĚŽCE 

5.1 Veškeré přepravované předměty na kole musí být umístěny v nástavbě nebo nosiči (pevné drátěné koše nebo 
kapsy pevně spojené s konstrukcí kola). Nosiče a nástavby musí být na kole řádně připevněny a umístěny tak, 
aby neohrožovaly bezpečnost jízdy. 

5.2 Během jízdy na jízdním kole sledovat cestu a její povrch (koleje, obrubníky, kanálové propusti), ale i provoz 
nejen před sebou. Jezdit obezřetně, snažit se předvídat reakce ostatních účastníků provozu. Dávat pozor na: 
- vozidla, která zpomalují a zatáčejí, nebo odbočují na silnici, po které jedete 
- parkující vozidla, která otevírají dveře 
- chodce vstupující do vozovky 
- díry, kanály, koleje a ostatní překážky, které by mohly změnit směr jízdy nebo způsobit ztrátu kontroly řízení a pád. 

5.3 Ochrana – pro aktivní bezpečnost seřízené funkční kolo a správný styl jízdy, vesměs při pravém okraji a bez 
nečekaných a nesignalizovaných změn směru nebo rychlosti jízdy.  

5.4 V celém areálu SPOLANA s.r.o. při přejíždění značných nerovností, výtluků, poškozené komunikace, možného 
náledí – sesednout z jízdního kola/koloběžky a kolo/koloběžku vést přímým směrem z důvodu eliminace rizika. 

5.5  Koloběžky – před železničním přejezdem sesednout a převést koloběžku chůzí přes přejezd, v přímém směru 
a se zvýšenou opatrností (nepřevádět šikmo, vždy rozhlédnout). 

5.6 Uživatel jízdního kola/koloběžky, užívané při jízdě v areálu SPOLANA s.r.o., musí být vybaven cyklistickou 
ochrannou přilbou, nasazenou a řádně připevněnou na hlavě.   

5.7 Při jízdě na kole/koloběžce na komunikacích v zóně Chemopark musí být současně s cyklistickou ochrannou 
přilbou používány ochranné brýle. 
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5.8   V případě vedení jízdního kola/koloběžky v areálu SPOLANA s.r.o. - Komerční zóna může mít cyklistickou 
ochrannou přilbu schváleného typu na hlavě, nebo ji musí mít viditelně položenou v připevněné nástavbě 
(pevné drátěné koše nebo kapsy pevně spojené s konstrukcí kola) na jízdním kole/koloběžce, popř. 
připevněnou na řídítkách. Toto ustanovení platí i vedení jízdního kola/koloběžky během příchodu a odchodu 
ze zaměstnání. 

5.9   Při vedení jízdního kola/koloběžky v zóně Chemopark musí mít cyklistickou ochrannou přilbu schváleného 
typu viditelně položenou v připevněné nástavbě nebo nosiči (pevné drátěné koše nebo kapsy pevně spojené 
s konstrukcí kola) na jízdním kole/koloběžce, popř. připevněnou na řídítkách, a použít osobní ochranné 
pracovní prostředky pro standardní pohyb v zóně Chemopark včetně ochranné pracovní přilby (viz S-4.1.7 
„Propustkový řád“ SPOLANA s.r.o.). 

5.10 Za vedení jízdního kola/koloběžky v Komerční zóně areálu SPOLANA s.r.o. se nepovažuje cesta 
k nejbližšímu stojanu u vrátnic za účelem odstavení jízdního kola/koloběžky do stojanu. 

5.11 Při klasickém brzdění je vhodné brzdit oběma brzdami a rozložit tak brzdnou sílu na obě kola. Při brzdění 
pouze zadní brzdou dojde k přechodu z brzdění do smyku, v případě použití pouze přední brzdy zase může 
při ostřejším stisknutí brzdové páky dojít k nechtěnému "opuštění kola" směrem přes řídítka. 

5.12  Nejezdit s poškozeným kolem/koloběžkou. 

5.13  Maximální povolená rychlost jízdy koloběžky s pomocným motorkem je 25 km/hod. 
 

6  PŘI JÍZDĚ NA JÍZDNÍM KOLE / KOLOBĚŽCE JE ZAKÁZÁNO 

6.1 Používat jízdní kolo vybavené pomocným sedadlem pro dopravu dítěte. 

6.2  Používat jízdní kolo/koloběžku k jízdě v areálu SPOLANA s.r.o. v období vyhlášení kalamitní situace a při 
nepříznivých klimatických podmínkách – sníh, led, hustý déšť, silný vítr, bouře, krupobití (oznámení rizikového 
stavu závodním rozhlasem a informačními tabulemi na vrátnicích nebo sdělením pracovníků Ostrahy podniku). 

6.3 Řídit bez držení řídítek, držet se jiného vozidla, vést za jízdy druhé jízdní kolo, koloběžku nebo ruční vozík.  
6.4 Vozit předměty, které by znesnadňovaly řízení jízdního kola/koloběžky nebo ohrožovaly jiné účastníky provozu. 
6.5 Používat při jízdě za deště deštník a řídit jednou rukou (řídit jednou rukou je povoleno pouze při označování 

změny směru jízdy, a to pouze těsně před změnou v nezbytně nutném rozsahu). 
6.6 Používat jízdní kolo/koloběžku v nevhodném oděvu bránícím bezpečné jízdě (dlouhé sukně, široké nohavice, 

pláště apod.). 
6.7 Přejíždět koleje a drážky kolejiště či na komunikaci šikmo. 
6.8 Řídit a používat jízdní kolo/koloběžku v místech, kde je to dopravním nebo jiným značením zakázáno a kde 

není k tomuto účelu komunikace určena a přizpůsobena. 
6.9 Používat jízdní kolo a koloběžku k jízdě po chodníku. 

6.10 Řídit jízdní kolo/koloběžku po požití alkoholu či jiné návykové látky. 

6.11 Jízda více cyklistů vedle sebe (cyklisté smějí jet jen jednotlivě za sebou – platí i pro koloběžky). 

6.12 Při vedení jízdního kola/koloběžky užít chodníku (to lze jen tehdy, neohrozí-li ostatní chodce, jinak musí užít 
pravé krajnice nebo pravého okraje vozovky).     

6.13 Používat jízdní kolo/koloběžku uvnitř budov (chodby, sklady, rampy apod.). 

6.14 Při jízdě vozidlem držet v ruce nebo jiným způsobem telefonní přístroj nebo jiné hovorové nebo záznamové 
zařízení (sluchátka na uších), hovořit s dalšími cyklisty. 

 

7  POKYNY PŘI UKONČENÍ JÍZDY NA JÍZDNÍM KOLE / KOLOBĚŽCE 

7.1 Uživatel je povinen jízdní kolo/koloběžku uzamknout zámkem nebo jiným uzamykatelným systémem proti 
odcizení, případně zneužití jízdního kola neoprávněnou osobou. 

7.2 Jízdní kolo musí jeho uživatel v areálu SPOLANA s.r.o. odstavit do stojanu na jízdní kola, nebo tak, aby 
nemohlo dojít k jeho samovolnému převrácení nebo pádu. Je zakázáno zamykat kola/koloběžky ke stromům / 
k zeleni v místech, kde jsou k dispozici stojany na kola. 

7.3 Uživatel musí odstavit jízdní kolo/koloběžku tak, aby nezasahovalo do průjezdního nebo průchozího profilu 
(chodníku, komunikace), popř. jinak ohrožovalo, a aby nebránilo provozu na jízdních i pěších komunikacích. 
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8  ÚDRŽBA, OPRAVY, VYŘAZENÍ JÍZDNÍCH KOL / KOLOBĚŽEK Z PROVOZU  

8.1 Služební jízdní kola 

a) Za technickou způsobilost služebních jízdních kol je zodpovědný provozovatel, jeho povinností je služební jízdní 
kola udržovat v předepsané technické způsobilosti a splňovat náležitosti k výbavě dle vyhlášky č. 341/2014 Sb., 
a dle přílohy této BI. 

b) Služební jízdní kolo, které nesplňuje předepsané požadavky, je povinen provozovatel neprodleně odstavit 
a zabránit jeho užívání, zabezpečit opravu či dovybavení, aby technická způsobilost nadále odpovídala 
předpisům a předepsaným požadavkům. 

c) Každý uživatel, který na služebním jízdním kole zaregistruje závadu provozuschopnosti ohrožující jeho zdraví a 
bezpečnost provozu, je povinen služební jízdní kolo odstavit a zjištění nahlásit neprodleně přímému nadřízenému. 

 

8.2  Soukromá jízdní kola/koloběžky 

a)   Za technickou způsobilost soukromého jízdního kola/koloběžky oprávněného k vjezdu do areálu SPOLANA s.r.o. 
je zodpovědný jeho majitel/uživatel. 

b) Zjistí-li osoba oprávněná ke kontrole, že soukromé jízdní kolo/koloběžka neodpovídá požadavkům této BI, je 
oprávněna odebrat uživateli kola/koloběžky „Povolení k jízdě v areálu SPOLANA s.r.o.“; „Povolení“ neprodleně 
předá pracovníkovi útvaru Bezpečnosti; bez „Povolení“ nelze kolo/koloběžku v areálu SPOLANA s.r.o. užívat. 

c) Budou-li závady na soukromém jízdním kole/koloběžce odstraněny ve lhůtě do 1 měsíce, provede pracovník 
útvaru Bezpečnosti kontrolu, zda kolo/koloběžka odpovídá požadavkům této BI, a dle výsledku kontroly buď 
„Povolení“ majiteli/uživateli vrátí, nebo vyjme „Povolení“ z evidence. 

 

9  SOUVISEJÍCÍ PŘEDPISY 

- Zákon č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích (zákon o silničním provozu) ve znění pozdějších předpisů 
- Vyhláška Ministerstva dopravy č. 341/2014 Sb. o schvalování technické způsobilosti a technických podmínek provozu 

silničních vozidel na pozemních komunikacích (příloha 12, část C), ve znění pozdějších předpisů 
- Vyhláška Ministerstva dopravy č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, 

ve znění pozdějších předpisů 
S-4.1.7       Propustkový řád 
S-4.1.5       Povinnosti externích subjektů v areálu SPOLANA s.r.o. 
SGŘ-23-08     Školení bezpečnosti práce a havarijní prevence 
SGŘ-15-06     Dopravně provozní řád 
SGŘ-05-06     Zpracování, schvalování a vydávání bezpečnostních instrukcí 
Znalost a respektování příslušných zákonů, předpisů i pravidel usnadňuje jízdu a napomáhá vyšší bezpečnosti provozu. 
 

10  ZÁZNAMY 

„Povolení k jízdě na jízdním kole/koloběžce v areálu SPOLANA s.r.o.“ – kap. 3 
Ukládá pověřený zaměstnanec útvaru Bezpečnosti na svém pracovišti po dobu platnosti Povolení, poté je 
ukládá pouze tehdy, došlo-li v souvislosti s jízdou na jízdním kole/koloběžce k pracovnímu úrazu, jako součást 
dokumentace o úrazu. 

 

Oznámení Ostrahy podniku o opakovaném porušení bezpečnostních pravidel – kap. 3 odst. 3.9 
Ukládá pověřený zaměstnanec útvaru Bezpečnosti na svém pracovišti po dobu 1 roku od řešení události. 

 

Záznam o proškolení / seznámení s touto BI  
Ukládá přímý nadřízený na svém pracovišti do data nového školení. 

 

11  VÝKLAD POJMŮ A ZKRATEK 

Výklad běžných a často používaných pojmů a zkratek, které jsou použity v této BI, je součástí databáze 
"Podniková legislativa - nová" v Lotus Notes. 
 

bezpečnostní instrukce - návod k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v podmínkách SPOLANA s.r.o., 
jak bezpečně vykonávat činnost na pracovištích, jak si počínat a jednat, aby nedošlo 
k ohrožení života a zdraví pracovníků nebo k nehodě, havárii, požáru či výbuchu a tím 
k zamoření pracovního, životního prostředí nebo k veřejnému ohrožení; za bezpečnostní 
instrukci se považuje i pokyn krátkodobého charakteru k zajištění bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci, vydaný ke splnění konkrétního úkolu zaměstnancům jejich přímým nadřízeným 
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bezpečnost provozu  - stav, kdy jsou na nejnižší možnou míru eliminovány hrozby a rizika v silniční dopravě, pro 
účely této BI jde o bezpečnost na komunikacích v areálu SPOLANA s.r.o. 

jízdní kolo          - pro účely této BI jde o soukromá či služební jízdní kola  

koloběžka          - pro účely této BI jde o soukromý dopravní prostředek, který se užívá na rovném, suchém a 
čistém povrchu, je poháněn odrážením se jednou nohou od země, zatímco druhá noha stojí na 
plošině nízko nad zemí, která spojuje zadní kolo s řídítky a předním kolem; ovládá se pomocí 
řídítek podobně jako jízdní kolo  

elektro-kolo/koloběžka - dopravní prostředek doplněný o pomocný elektrický motorek 

služební jízdní kolo - jízdní kolo ve vlastnictví SPOLANA s.r.o. nebo externí firmy sídlící v areálu SPOLANA s.r.o., 
používané v rámci pracovních povinností 

soukromé jízdní kolo - jízdní kolo, jehož vlastníkem není SPOLANA s.r.o. či externí firma  

uživatel             -  zaměstnanec SPOLANA s.r.o. nebo externí firmy, který používá v areálu SPOLANA s.r.o. jízdní 
kolo či koloběžku; osoby na kolečkových bruslích, skateboardech, lyžích apod. se za uživatele 
dle této BI nepovažují 

„Povolení“         -   schválení „Žádosti o vydání povolení k jízdě na jízdním kole/koloběžce v areálu SPOLANA 
s.r.o., s předcházející kontrolou jízdního kola/koloběžky dle požadavků stanovených v této BI, 
s následnou evidencí a přidělení evidenčního čísla  

pozemní komunikace - dopravní cesta určená k užití silničními i jinými vozidly a chodci, včetně pevných zařízení 
nutných pro zajištění tohoto užití a jeho bezpečnosti 

provozovatel     -   vedoucí pracovník příslušného útvaru/firmy, kde jsou využívána služební jízdní kola 

průchozí profil   -  volný prostor pro pohyb chodců 

průjezdní profil  -  prostor pro pohyb motorových vozidel (multikáry, paletové vozíky, VZV apod.) 

zóna Chemopark - oplocená část areálu SPOLANA s.r.o. s výrobními prostory se zvýšeným rizikem a omezeným 
přístupem 

Ostraha podniku -  externí firma zajišťující ostrahu SPOLANA s.r.o. 

BI   -  bezpečnostní instrukce 
 

12  ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

12.1  Seznámení s touto BI 

Povinností vedoucích osob je zajistit prokazatelné seznámení podřízených zaměstnanců, kteří budou používat 
jízdní kola/koloběžky v areálu SPOLANA s.r.o., s touto BI; opakované proškolení je pro pracovníky kategorie D 
v jednoletém cyklu, pracovníky kategorie T v tříletém cyklu.  
O proškolení provede přímý nadřízený záznam. 
 
12.2  Zrušení BI 00-05 

Tato bezpečnostní instrukce ruší a nahrazuje BI 00-05 „Používání služebních i soukromých jízdních kol a soukromých 
koloběžek v areálu SPOLANA a.s.“, revizi č. 4 platnou od 28.03.2017. 
 
12.3  Uložení této BI 

Ústřední evidenci a dlouhodobé uložení originálu této BI (včetně již zrušených předchozích revizí této BI), podkladů 
k jejímu zpracování a ke schvalovacímu řízení zajišťuje pověřený zaměstnanec útvaru Bezpečnosti. 
Vedoucí útvarů vytvářejí řízené kopie této BI pro potřeb řízeného útvaru a zajišťují jejich evidenci. 
 

13  SEZNAM PŘÍLOH 

Příloha č. 1 - Technické požadavky na služební i soukromá jízdní kola / koloběžky 

Příloha č. 2 - Žádost o vydání povolení k jízdě (vzor) 
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