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Požadavky na subdodavatele společnosti 
 

Požadavky na subdodavatele společnosti 
 

1) Seznámit se s politikou integrovaného systému společnosti PB SCOM s.r.o (uvedena na 

www.pbscom.cz) 

2) Dodržovat veškerou platnou legislativu a ustanovení týkající se životního prostředí a ochrany 

přírody a krajiny, bezpečnosti ochrany zdraví a požární ochrany 

3) Dodržovat pořádek a čistotu na staveništi 

4) Třídit vzniklý odpad, shromažďovat ho k tomu určených a označených nádobách a zajistit jeho 

likvidaci v souladu se zákonem (předávat ho pouze osobám, které mají k tomu oprávnění, 

zajišťovat veškerou předepsanou dokladovou evidenci ) 

5) Informovat objednatele o používaných nebezpečných chemických látkách 

6) S nebezpečnými chemickými a ropnými látkami bude nakládáno v souladu se zákonem, sklady 

a nádoby ve kterých budou uloženy budou řádně označeny a zabezpečeny 

7) V případě používání mechanizace dbát na to, aby byla v řádném technickém stavu (bez 

úkapů), v případě potřeby použít záchytných van, každý den po ukončení prací budou 

mechanizmy odvezeny ze stavby nebo odstaveny na k tomu určené zpevněné plochy, pokud 

to nebude možné budou zajištěny proti úkapům (záchytné vany, sorpční textilie atd.) 

8) Každý dopravní a mechanizační prostředek používaný na stavbě bude vybaven havarijním 

balíčkem (pytle z PVC, sorpční textilie, záchytné vany) 

9) Dodržovat zákaz mytí a vyplachování dopravy a mechanizace na stavbě 

10) Zamezovat znečišťování pozemních komunikací a nadměrnému prášení 

11) V případě ropné havárie bude okamžitě na rozlitou chemickou látku vysypaný sorbent 

(směrem od krajů do středu, aby se chemická látka nerozlila do okolí), v množství schopném 

zajistit veškerou uniklou chem. látku, v případě většího úniku nebo ohrožení kanalizačních 

vpustí budou použiti sorpční hadi, použitý sorbent bude pomocí lopatky a smetáku umístěn do 

pytle (i sorpční hadi nebo jiné použité sorpční textilie) a dále s ním bude nakládáno jako 

s nebezpečným odpadem 

12) O vzniklé havárii okamžitě informovat objednatele, následně bude proveden záznam do 

Stavebního deníku 

 

 

Hranice 


