
Fatra, a.s. Napajedla - instrukce pro návštěvy 

Povinnos� pro návštěvy a osoby krátkodobě působící v areálu: 

• dodržovat zákazy a příkazy, které jsou uvedeny na bezpečnostních 

a výstražných značeních  

• předložit občanský průkaz, cestovní pas nebo řidičský průkaz k 

registraci , registrovat se musí všechny osoby 

• na požádání se podrobit kontrole nákladu, zavazadel a zavazadlo-

vého prostoru 

• při pohybu po areálu použít výstražnou vestu nebo viditelně nosit 

návštěvnickou kartu  

• nahlásit speciální převážené předměty (PC, nářadí a jiné) 

• pohybovat se jen po vyznačených komunikacích a určených tra-

sách  

• respektovat dopravní značení  

• při nakládce nebo vykládce musí řidič vozidlo zabezpečit pro�  
       nežádoucímu pohybu  

• dodržovat zásady prevence závažných havárií  

• v případě úrazu nebo havárie volat hasiče Fatra, a.s. 577 502 222 

 

V areálu Fatra, a.s. Napajedla je zakázáno: 

• manipulovat s otevřeným ohněm bez předchozího vyřízení potřeb-

ných formalit  

• používat nebezpečné pracovní postupy a nástroje, které neodpoví-

dají technickým normám nebo mající neplatný atest  

• nakládat a vykládat přepravovaný náklad jinde než na místech k 

tomu ručených - rampy, volná plocha pro nakládku a vykládku  

       silničních vozidel mimo vjezdů do výrobních prostorů  

• odstavovat dopravní prostředek na nevhodném místě z hlediska 

bezpečnos� práce, zejména v ochranném pásmu inženýrských sí  
a výrobních prostorů 

• přibližovat se k technologickým zařízením v chodu, pokud to nevy-

žaduje účel vstupu do areálu (jen po odborném proškolení)  
 

Hlavní zdroje nebezpečí v areálu Fatra, a.s. Napajedla:  

• automobilová doprava - riziko sražení vozidlem, pracovním stro-

jem - manipulačním (vysokozdvižným) vozíkem 

• průmyslové škodliviny - pára (opaření), tavný materiál (popálení), 

rozpouštědla (poleptání, požár, výbuch) 

• výrobní linky, točivé stroje - navinu  oděvu nebo vlasů do stroje, 
poranění horních konče�n, popálení o horké čás�  

• pohyb ve výrobních prostorách - chůze po schodech, pohyb v úzkých 

profilech, riziko pádu, naražení do pevné překážky, pády břemen 

Přečtěte, vyplňte a podepište tento formu-

lář. Dbejte pokynů pracovníků ostrahy  

nebo pracovníka recepce. 

V areálu se pohybujte v doprovodu za-

městnance nebo se neodchylujte z nejkratší 

trasy k navš�venému místu a zpět. 

Zákaz kouření mimo vyhrazené prostory. 

Kouření je zakázáno i uvnitř vozidla. 

Zákaz rozdělávání ohně. 

Zákaz přinášení střelných zbraní, střeliv, 

petard a jiných pyrotechnických výrobků. 

Zákaz fotografování a pořizování obrazo-

vých záznamů bez předchozího svolení 

odpovědné osoby. 

Nedotýkejte se elektrických zařízení a  

kabelů. 

Dávejte pozor na manipulační  vozíky.  

Používejte chodníky pro chodce. Po komu-

nikacích choďte vlevo. 

Tento Instruktážní leták slouží pro veškeré osoby vstupující do 

areálu Fatra Napajedla, a je určen pro seznámení se s základními 

právy, povinnostmi a zásadami, které vyplývají z tohoto vstupu. 

Podpisem tohoto dokumentu stvrzujete, že jste byl(a) se všemi 

právy a povinnostmi seznámen(a). 
 

S instrukcemi pro návštěvy a osoby krátkodobě působící v      

areálu Fatra, a.s. Napajedla byl seznámen: 

Firma: ………………………………………………………………….....………… 

Jméno a příjmení: …………………………………….....…………………… 

Dne: ……………...…………….  Podpis: ……………….…………………….. 

Je zakázáno pohybovat se mimo chodníky 

a komunikace, lézt na konstrukce a vstu-

povat do kolejiště. 

Udržujte pořádek. 

Souhlas se zpracováním osobních údajů:  

Uděluji  mto souhlas společnos� Fatra, a.s., se sídlem: třída 
Tomáše Ba� 1541, Napajedla, IČ: 27465021, aby ve smyslu naří-
zení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně 

fyzických osob v souvislos� se zpracováním osobních údajů a o 
volném pohybu těchto údajů zpracovávala tyto osobní údaje: 

jméno a příjmení, název společnos�, číslo dokladu totožnos� 

 

Podpis: ……………………………... 

Fatra, a.s. 

třída Tomáše Ba� 1541, 763 61 Napajedla, Česká republika 

tel.: + 420 577 501 111, www.fatra.cz 

Prostory v areálu jsou monitorovány  

kamerovým systémem se záznamem. 

Správcem kamerového systému je Fatra, a.s. 

Užitečná telefonní čísla: 
Hlavní vrátnice  E1                +420 577 502 230 

Nákladní vrátnice  E2    +420 577 502 232 

Vrátnice Zámoraví  E3  +420 577 502 160 

Správa majetku Napajedla    +420 724 405 667 

Vedoucí správy majetku         +420 724 405 929 


