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a platná opatření
sledujte:
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BEZPEČNOST
Každý se vrátíme domů bezpečně
a ve zdraví! Žádné kompromisy na úkor
bezpečnosti. Pokud si něčím nejste
jistí, vždy se zeptejte odpovědného
pracovníka z Mondi.

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Žádné (0) incidenty při spuštění,
spuštění bez úniků. Žádné incidenty
kvůli nekvalitní práci. Dodržení
standardů pro organizaci práce.

ROZPOČET
Striktní dodržování rozpočtu a protokolů.
Kontrola množství nakoupených
materiálů a jejich spotřeby.

TERMÍN
KLIKNĚTE
ZDE

Striktní dodržování schváleného
harmonogramu. Žádné (0) prodlevy
ve spuštění.
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Kontakty na manažery
hlavní odstávky
Vedoucí odstávky

Technický ředitel

Pavel Husák

Elena Skosyreva

Ředitel provozu

Manažer výroby papíru

+420 606 631 782

Mariusz Grochowski

+420 775 407 987

Carsten Bruns

+420 607 032 545

+420 727 804 822

Manažer bezpečnosti

Manažer dispečinku

VEDOUCÍ ODSTÁVKY NA JEDNOTLIVÝCH PROVOZECH
Energetika

Dřevosklad

Kamyr

+420 778 975 132

+420 602 756 419

+420 731 431 158

Martin Renner

Karel Vondráček
+420 606 794 192

+420 725 849 667

Manažer investic

Manažer nákupu

MBP

Regenerace

Vodní hospodářství

Michal Húska

Jiří Růžička

Josef Sloup

+420 721 757 789

+420 778 734 505

Jaroslav Jakl

Vladimír Čichovský
+420 724 231 976

+420 775 407 947

+420 732 389 820

Manažer
skladu
Martina Roškotová

Facility
manažer
Patrik Šaravský

PS1

PS3/6

PS5

Michal Gažák

+420 702 012 222

+420 778 413 695

Odpadový
manažer
Tomáš Zázvorka

Manažer životního
prostředí
Vladimír Buk

+420 602 584 798

+420 602 223 916

Martin Kozák

+420 602 721 654

Ondřej Novák

Milan Kupec

+420 734 330 474

Vratislav Spilka

Miloslav Novák

+420 724 100 356

PS7
Radek Švancar

+420 702 050 899

Máte návrh nebo podnět ke zlepšení odstávky?
Napište nám na info@mondiodstavka.cz
4
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Hlavní rozsah roční odstávky
Údržba a technologie – víc než 4000 zakázek
Investiční oddělení – 46 projektů

Kritické práce:

Provoz Energetiky a Regenerace (EN, RE, VH):

Dřevosklad:

→ RK12 – navýšení výkonu – 3100 tDS/d
→ RK12 – promytí a inspekce RK, opravy tlakového celku a vyzdívek
→ K11 – inspekce a oprava tlakového celku, inspekce a oprava vyzdívek spalovací 		
komory a cyklonů
→ K11 – zlepšení bezpečnostního systému (upgrade)
→ TG6 – výměna hlavního olejového čerpadla a vypínače
→ TG5/7 – pravidelná roční inspekce
→ Vápenná pec – inspekce a oprava vyzdívek (cca 20 bm), instalace rozrážečů vápna 		
na vstupu do pece
→ Vodní hospodářství - oprava potrubí Korodur, utěsnění nádrží V106, R214

→
→
→
→
→
→

Výměna pasů u dopravníků na KA a SB
Protipožární zabezpečení dopravy štěpky KA a třídění SB
Výměna pásových vah na Kamyru
Výměna vykladače na lince č. 2
Výměna sít třídiče pro SB
Výměna krytů na sekačce L2

Výroba buničiny:
Bílá linka:
→ Revize obvodových svárů vařáků T101/102
→ Revize DD1/DD2
→ Výměna šneku omývače suků M 2006
→ Snížení spotřeby čiřené vody a řízení vodivosti látky T522 pro PS7
→ Instalace zámku na plnící ventily (SUBA)
Kamyr:
→ Zprůchodnění 1. fáze - výměna sít a plechů C6/C7
→ Výměna VTU
→ Revize svárů ve vařáku
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Papírenské stroje:
→ PS1 - instalace zavádění z lisové části do sušící, instalace stěračů sítové a sušící
části, výměna centrálního válce, servis válců (pick-up a 1. lis)
→ PS3 - nový měřící rám, výměna boků nátoku, výměna válců
→ PS6 - výměna stěračů Yankee válce, výměna válců
→ PS5 - instalace regulace zabíhání sušících sít (3. a 4. sušící skupina), nová
rekuperační jednotka napájecí sekce převíječky PS5, rozšíření kamer přetrhového 		
systému, výměna ložiskových jednotek a oběžných kol na TBW1,2,3, výměna
nosných válců převíječky, výměna separátoru č. 2 a č. 4
→ PS7 - náhrada Küsters válce, redukce vody na Clupaku - 1. fáze, rekonstrukce rámu
MC Unit, výměna potrubí bílé vody, výměny válců
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Vstup do areálu Mondi Štětí
v době odstávky

Vstupní BOZP školení

Vstup do areálu:

Školení externích dodavatelů
bude probíhat:

→ Pro vstup externích pracovníků na odstávku jsou určeny osobní vrátnice G1 a vrátnice G2.

Provoz vrátnic:
Osobní vrátnice G1:
Denně 24/7. Průchod je určen všem kromě dodavatelů Regenerace a Energetiky.
Vrátnice G2:
Otevřena od 1. září v čase 5:30 – 18:30. Během odstávky 24/7. Určena pro dodavatele
Regenerace a Energetiky.

OSOBNÍ VRÁTNICE

Prosíme, nahlaste nám
své subdodavatele.
Nenahlášeným
společnostem nebude
vstup povolen!

Regenerace
Energetika

Jednotlivé provozy jsou
pro snazší orientaci barevně
zvýrazněny. V samostatné
mapě potom najdete umístění
občerstvovacích zařízení
a kuřáren.

Dřevosklad

všechny pracovní dny od 3. 10. 2022
		 do 25. 10. 2022
→ víkend 15.- 16. 10. 2022
→

Školicí centrum:
Školení v češtině:
7:30–9:30
10:00–12:00
13:00–15:00
15:30–17:30

Školení v angličtině:
8:00–10:00
10:30–12:30
13:30–15:30
16:00–18:00

Buňkoviště před
školicím centrem:
Školení v češtině:
7:30–9:30
10:00–12:00
13:00–15:00
15:30–17:30

PS5,7
Výroba
buničiny

Energetika

Energetika
PS1,3,6

Provozy:
PS1,3,6
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Výroba buničiny

Energetika

PS5,7

Dřevosklad
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Práce v areálu
pouze s povolením

Povolení k práci je pravidlo č. 1
POKUD JSTE PŘÍJEMCEM POVOLENÍ, MUSÍTE VŽDY:
→ Z
 ajistit, aby povolení pokrývalo všechny ohledy prováděné práce.
→ Pochopit podmínky povolení včetně v něm uvedených ochranných
opatření.
→ Před zahájením práce ověřit, že je vydané povolení platné.
→ Zajistit seznámení členů týmu s obsahem povolení a to,
aby mu porozuměli.
→ Potvrdit si dotazem u odpovědné osoby, že lze bezpečně zahájit práci.
→ Při změně podmínek práci zastavit.

Povinná registrace pracovní
doby na údržbových
zakázkách
Pravidla pro registraci práce:
- Každý pracovní tým obdrží od příslušného realizačního týmu
(techniků odpovědných za realizaci) pracovní kartu dané zakázky obsahující QR kód.
- Pracovníci se vždy přihlašují na terminále provozu, kde vykonávají práci.
- Celkem je v závodě nainstalováno 21 terminálů na provozech v blízkosti zajišťovacího
místa LOTO, na dílně CÚ a u dílny Elektro.
Žádáme vás o důsledné dodržování evidence pracovní doby strávené na zakázce
prostřednictvím registračních terminálů.

ZAHÁJENÍ PRÁCE

UKONČENÍ/PŘERUŠENÍ PRÁCE

1. Přiložte osobní kartu ke čtečce karet

1. Přiložte osobní kartu ke čtečce karet

Jméno
Osobní číslo: 12345
2. Načtěte QR kód zakázky

2. Načtěte QR kód zakázky
3. Stiskněte tlačítko KONEC na terminálu

POKUD JSTE SUPERVIZOREM NEBO OSOBOU ODPOVĚDNOU
ZA PRÁCI, MUSÍTE VŽDY:
→
→
→
→
→

 věřit, že jsou splněny požadavky stanovené v povolení.
O
Ověřit, že bylo pracoviště před zahájením práce zkontrolováno.
Ověřit, že bylo povolení podepsáno.
Ověřit, že je bezpečné zahájit práci.
Při změně podmínek nebo práce zajistit nové pracovní povolení.

Jméno
Osobní číslo: 12345

9.
Načtením karty se přihlásíte.
Osoba:

3. Stiskněte tlačítko START na terminálu

9.

Start

Konec

Zrušit
Nahlásit problém

Načtením karty se přihlásíte.
Osoba:
Start

Konec

Zrušit
Nahlásit problém
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Bezpečnost a životní prostředí
Používejte správné nástroje správným způsobem. Udržujte
své pracovní prostředí čisté a uklizené. Sbírejte svůj odpad
a umisťujte ho do určených košů a nádob. Mějte své nářadí
a jiné pracovní materiály pod kontrolou a uklízejte je
do určených míst. Chraňte pracovní nástroje.

Používejte nástroje
a nářadí v souladu
s pravidly práce tak,
abyste předešli zranění
a jiným újmám.

Vždy používejte doporučené vybavení jako
špunty do uší a ochranné
brýle, když vstupujete
do potenciálně
nebezpečných prostor.

Nevstupujte
do uzavřených prostor
bez řádně vyplněného
povolení k práci a měření
kvality vzduchu.

Vnímejte, co se děje
kolem vás a nahlaste
potenciálně nebezpečné
situace vašemu
nadřízenému.

Při práci ve výškách vždy
noste pevně zapnutou
helmu.

Při řízení vysokozdvižného
vozíku se řiďte obecnými
bezpečnostními pravidly
– používejte bezpečnostní
pás, ochranné vybavení,
řiďte opatrně a všímejte
si svého okolí.

Buďte opatrní při práci
ve výškách a vždy
předem zkontrolujte stav
ochranného vybavení,
abyste předešli nehodám.

Správně ochraňujte
otevřené nádoby.

Když zvedáte náklad,
používejte vodicí lano –
vždy je cesta!

Ukliďte rozlité tekutiny
co nejrychleji, jak je to
možné, abyste předešli
uklouznutím a pádům.

Udržujte místa průchodu
čistá a vyhněte se tomu,
aby byla blokována.

Udržujte pracovní
nářadí organizované
a bezpečně uložené
v příslušných prostorech.

Ochraňujte a zakrývejte
pracovní stroje a další
vybavení proti škodám.

Ukládejte vybavení
do příslušných košů
a nádob. Demontované
šrouby ukládejte
do kbelíku.

Správně ukládejte lešení
do přepravních košů.

Věnujte se běžnému
úklidu vašeho pracovního prostředí během
pauzy pro úklid.
Pauza na úklid:
každý den
11:45 - 12:00
17:45 - 18:00

iNDEX
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Bezpečnost

Jsme odhodláni projít
nejbezpečnější a nejlepší
odstávkou

Kardinální pravidla

Safety and permit to work

Jsou to pravidla, jejichž porušení nebude nijak tolerováno a které vyžadují okamžité
Na odstávkových pracích budou spolupracovat stovky externích pracovníků, kteří
řešení. Jedná se o činnosti, jejichž následkem by mohlo dojít ke smrtelnému zranění,
budou mít omezený čas k výkonu všech svých prací. A právě proto je jedním
Hello everyone,
nebo ke zranění s trvalými následky.
z nejdůležitějších cílů odstávky provést všechny práce bezpečně, včas a kvalitně.
Nelze to však udělat bez spolupráce všech zúčastněných. Veškeré naše aktivity
Hands - Take action and do the job safely. Let’s help each other
t is our annual shut 2019 and everyone is telling you to be safe.
v bezpečnosti práce jsou zaměřeny na předcházení vzniku pracovních úrazů,
a to
to make safety easy. Take action, “what PPE am I missing, are my
So
what
does
it
mean
to
“be
safe”?
For
some,
it
is
having
burglar
zejména sebekontrolou a týmovou spoluprací v pracovních skupinách. To, co nám
Nikdy nevstupuj pod zavěšené břemeno anebo do jeho blízkosti.
barricades in order, do I need to tidy up?”
bars
on
your
windows
at
home
so
bad,
people
cannot
get
into
pomáhá předcházet vzniku pracovních úrazů, jsou „4 kroky k bezpečnosti“.

I

your home. For others, it’s having the arms of a loved one wrapped
around you. Here at Mondi it is about the head, heart and hands.

This annual shut is not about contractors and Mondi employees.

is about
of us – the Annual
Shut na
Team
– helping each other,
Nevykonávej Itpráci
bezallplatného
povolení
práci.

iNDEX

DODRŽUJ

Vždy se řiď správným pracovním
postupem, povolením na práci
a základními pravidly bezpečné práce.

iNDEX

Head – Know your environment and be aware of the dangers

correcting each other, delivering on our commitments and

around you. Take 5 minutes and think about “what could go

everyone going home at the end of the day, injury free. Together,

wrong?”
ZASTAV

this is achievable.

Nikdy nepracuj ve výškách bez odpovídajícího zajištění.

Heart – We care about each other. Have the heart to be brave to
Reaguj, uvidíš-li něčí nebezpečné
chování. Pomůžeš mu předejít
úrazu.from an unsafe act or correct someone to wear the
stop someone
right PPE. Ask yourself, “Does everyone in my team look well and

Work safe. Home safe. Everybody, every day.
Kate Stead

are they focused on the task?”

iNDEX

NAVRHNI

Poraď, jak se dá daná práce udělat
bezpečněji. Nenechávej si to pro sebe.

iNDEX

PODĚKUJ

Poděkuj, pokud někdo zastaví tebe.
Možná ti právě nyní pomohl ochránit tvé
zdraví.

Span of control
• Ratio of 1 supervisor (non working) for every eight employees
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Zamysli se na 5 minut předtím,
než začneš vykonávat svou práci.

• Permit owner must be an appointed Supervisor or have a
recognised trade certificate

• All contracting employees must be easily identified per skill using
the hard hat with labels provided by Mondi
• All employees personal locks must have personal details and

15

Naše bezpečnostní
pravidla, podle
kterých žijeme

pravidlo

č. 5

Izolace strojů a elektřiny

Než začnete pracovat, vyzkoušejte
izolaci a použijte určené ochranné
pomůcky.

pravidlo

č. 1

Povolení k práci
a jejich varianty

Vždy pracujte s platným povolením
v případech, které to vyžadují.

pravidlo

č. 3

Vstup do uzavřených prostor

Získejte souhlas nadřízeného před
vstupem do uzavřených prostorů
a proveďte nutná preventivní opatření.

16

pravidlo

č. 2

Řízení pohyblivého vybavení

Respektujte rychlostní limity, vyznačené
cesty, používejte bezpečnostní pásy
a při řízení používejte mobilní telefon
pouze v případě, že máte k dispozici
hands-free vybavení.

pravidlo

č. 7

Zvedání a manipulace
s materiálem

Nestůjte a neprocházejte pod
pozastaveným nákladem.

pravidlo

č. 6

Rotující a pohyblivá zařízení

Získejte souhlas nadřízeného před
přeřízením či vypnutím ochranného
vybavení.

pravidlo

č. 8

Zacházení s nebezpečnými
látkami

Posuďte danou chemikálii a použijte
ochranné vybavení, pokud je to pro
určitý druh látky vyžadováno.

pravidlo

č. 4

Práce ve výškách

Při práci ve výškách se chraňte
před pádem.

Bezpečné chování
bude odměněné
drobnými dárky.
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Vyloučení alkoholu

Sankce

Test na alkohol je povinný pro každého,
kdo vstupuje do areálu Mondi Štětí.
Před vstupem je možné se dobrovolně
otestovat u vchodu.

Mondi Štětí je místo, kde je absence
Kde je dobrovolné testování:
alkoholu přísně hlídána. Nikdo s pozitivním
výsledkem testu nebude moci vstoupit
→ ve stanu před osobní vrátnicí (kdokoliv)
dovnitř, vedle toho na toto zjištění
nebo na zkušebním testeru na osobní
navazují další sankce. Na každé vstupní
vrátnici (zaměstnanci Mondi)
vrátnici jsou k dispozici dobrovolné testy
→ u ostrahy před průchodem Vrátnicí G1
na alkohol, které můžete využít, pokud si
(externí firmy)
ODBOURÁVÁNÍ
ALKOHOLU
nejste jistí.
→ u ostrahy před průchodem Vrátnicí G2
1 PIVO firmy) 2 PIVA
5 PIV
(externí
U MUŽŮ
průměrně
průměrně
průměrně
ODBOURÁVÁNÍ
Dobrovolný test můžete opakovat,
5 hodin
12 hodin
2 hodiny ALKOHOLU
a 30 minut
a 30 minut
dokud tester nepotvrdí negativní
1 PIVO
2 PIVA
5 PIV
U
MUŽŮ
1 PANÁK
2 PANÁKY
5 PANÁKŮ
výsledek. Pokud u dobrovolného
průměrně
průměrně
průměrně
tvrdého
5tvrdého
hodin alkoholu
12
hodin
2tvrdého
hodinyalkoholu
testu neprospějete, znamená
průměrně
aalkoholu
30 minut
aprůměrně
30 minut
3 hodiny
4 hodiny
průměrně
to pouze, že musíte počkat mimo
minut
minut
hodin
1a 15
PANÁK
2a 30
PANÁKY
511PANÁKŮ
areál Mondi do doby úspěšného
tvrdého alkoholu
tvrdého alkoholu
tvrdého
výsledku.
průměrně
průměrně
alkoholu
Mondi Alkohol odbouravani-400x434-press.pdf

Mondi Alkohol odbouravani-400x434-press.pdf

Mondi Štětí je také 100% nekuřácké
prostředí. Během odstávky jsou zde
instalovány kuřácké koutky.
Jejich přesnou polohu najdete
na mapě areálu. Nikdy nekuřte
mimo vyznačený prostor.
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1

13/08/18

13/08/18

Alkohol
Výsledky dechové zkoušky na alkohol
se rozdělují do tří skupin:

16:30

16:30

3 hodiny
a 15 minut

4 hodiny
a 30 minut

průměrně
11 hodin

U ŽEN

1 PIVO
průměrně
4 hodiny

2 PIVA
průměrně
8 hodin

5 PIV
více než
30 hodin

U ŽEN

PANÁK
11 PIVO
tvrdého alkoholu
průměrně
4průměrně
hodiny
3 hodiny
minut
1a 45
PANÁK

PANÁKY
22 PIVA
tvrdého alkoholu
průměrně
8průměrně
hodin
za 7 hodin
minut
2a 30
PANÁKY

PANÁKŮ
55 PIV
tvrdého
více
nežalkoholu
průměrně
30
hodin
18 hodin
minut
5a 30
PANÁKŮ

tvrdého alkoholu
průměrně
3 hodiny
a 45 minut

tvrdého alkoholu
průměrně
za 7 hodin
a 30 minut

tvrdého alkoholu
průměrně
18 hodin
a 30 minut

„A“ - do 0,20 promile se považuje
za pozitivní výsledek a kontrolované
osobě nebude v daný den umožněn
vstup do prostor Mondi Štětí a.s.
a zaměstnavateli kontrolované osoby
je udělena smluvní pokuta ve výši
10 000 Kč.
„B“ – 0,21 až 0,29 promile se považuje
za pozitivní výsledek a kontrolované
osobě nebude umožněn vstup do prostor
Mondi Štětí a.s. na dobu 1 měsíc
a zaměstnavateli kontrolované osoby
je udělena smluvní pokuta ve výši
10 000 Kč.

„C“ – 0,30 a více promile se považuje
za pozitivní výsledek a kontrolované
osobě nebude umožněn vstup
do prostor Mondi Štětí a.s. na dobu
2 let a zaměstnavateli kontrolované
osoby je udělena smluvní pokuta
ve výši 10 000 Kč.

Kouření
Dodavatel je povinen zaplatit objednateli
smluvní pokutu za každý jednotlivý
případ porušení zákazu kouření ve výši
10 000 Kč. Zaměstnanci dodavatele,
který tento zákaz kouření porušil, bude
zadržena identifikační karta a může
mu být udělen zákaz vstupu do prostor
Mondi Štětí a.s. až na dobu 12 měsíců.
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Stravování v areálu

Co dělat
v případě
úrazu

Co dělat
v případě
požáru

1) Zastavte práci.
2) Poskytněte první pomoc.
3) Informujte zaměstnance
Mondi.
4) Zaměstnanec přivolá 		
ostrahu a případně
odbornou pomoc.
5) Spolupracujte při 		
objasnění příčin události.

1) Zastavte práci.
2) Pokuste se požár uhasit
vlastními silami (pokud
vás to neohrozí na zdraví).
3) Informujte zaměstnance
Mondi.
4) Z
 aměstnanec přivolá
ostrahu a případně
odbornou pomoc.
5) Spolupracujte při
objasnění příčin události.

Zaměstnanci i externisté se mohou stravovat v uvedených
zařízeních:
Stan u Výroby buničiny/Kamyru
Otevřeno 24/7

Stánek s pizzou u PS1,3
10:00 - 15:00

PaperCanteen
Pracovní dny:
7:00 -10:00 a 11:00-14:30
Víkend:
7:00 - 10:00 a 11:00 - 13:00

Občerstvení u Energetiky
10:00 - 15:00
PaperBistro
7:00 -14:30

CALL CENTRUM PRO OHLÁŠENÍ
POŽÁRŮ A PRVNÍ POMOC
+420 416 803 333
150
155
112

20

21

Mapa areálu

Map of the Mondi area

parkoviště
parking
parkoviště
osobní vrátnice – HLAVN
parking
personnel gate – MAIN E
osobní vrátnice – HLAVN
vrátnice
G2gate – MAIN E
personnel
G2 gate
vrátnice G2
testovací centrum
G2 gate
testing centre
testovací centrum
občerstvení
testing centre
food
občerstvení
kuřácké
food koutky
smoking areas
kuřácké koutky
smoking areas

Nákladní vrátnice II – dřevo
Vehicle gate II – wood
Nákladní vrátnice II – dřevo
Přejímka
Vehicle
gate II dřeva
– wood
Wood acceptance
Přejímka dřeva
Wood acceptance

Vodní hospodářství
Water management
Dřevosklad
Woodyard

Vodní hospodářství
Water management

V2 V3
NÁKLADNÍ
VRÁTNICE
V2 V3
VEHICLE
NÁKLADNÍ
GATE
VRÁTNICE
VEHICLE
GATE

Vstupní školení
Initial training

Entry of the cars up to 3,5t will be
operated through gate V3 from 05:30 till
12:00 in two lines (only entry).
After 12:00 will be entry and exit of the
cars up to 3,5t operated in the usual way.
Entry and exit of trucks will be operated
in the usual way.

P
P

SPM

Sklad papíru
Paper storage

Dřevosklad
Woodyard

Sklad papíru
Paper storage

P
P

Dřevosklad
Woodyard

Výroba buničiny
Pulp mill
Expedice PS1
Expedition
Expedice PS3,6
Expedice PS1
Expedition
Expedice PS3,6

Údržba
Kantýna
Canteen Údržba
Bistro
Kantýna Elektroúdržba
Canteen
Bistro
Centrální sklad
Central Elektroúdržba
storage

Centr.
laboratoř
Centr.
laboratoř

Training
Školicí
centre
středisko
Rozvlákňování
Training
centre

Výroba buničiny
Pulp mill
Expedice celulózky
Rozvláknění
HW
Expedice celulózky
Rozvláknění
HW
Kaustifikace / Odparka
Caustification

Provozy / Operations:

RK 12
RB 12
RK 12
RB 12

Příjem chemikálií
Expedice
Příjem sběr. papíru

Sklad sběrového papíru
Recycle paper storage

PS1,3,6 / PM1,3,6

Výroba buničiny / Pulp Mill

Expedice
Mondi Bags

Expedice PS7
a Mondi Coating

Expedice
Mondi
PS5Bags
PM5

PS7 PM7
PS5 PM5

Expedice PS7
a Mondi Coating
Expedice PS5
Expedition PM5

PS7 PM7

Expedice PS5
Expedition PM5

Valmet
Valmet

Energy area
Energetika
Energy area

Sklad biopaliv
Biofuel storage
Sklad biopaliv
Biofuel storage

Sklad popelovin
Ash storage

PKP Cargo

Sklad popelovin
Ash storage

PKP Cargo

Energetika / Energy Department

Výjezd osobních vozidel
do 3,5 t bude umožněn od 5:30
do 19:00 bránou V4, která se
nachází v zadní části areálu
papírny.
Brána zajistí pouze
jednosměrný provoz ve dvou
pruzích. Od 19:00 do 5:30 lze
s osobními vozidly vyjet bránou
V3 jako za normálního provozu.

EXIT THROUGH GATE V4

Chemical water
treatment Energetika

Sklad uhlí
Coal storage

Expedition
Mondi Coating
Expedice
Expedition
Rozvlákňování
Mondi Coating
Sklad sběrového papíru
Recycle paper storage

VÝJEZD Z AREÁLU MONDI
ŠTĚTÍ BRÁNOU V4

Chemická
úpravna vody
Chemical water
Chemická
treatment
úpravna vody

Kaustifikace / Odparka
Caustification

Sklad uhlí
Coal storage

Školicí CentrálníPříjem
skladchemikálií
Příjem sběr. papíru
střediskoCentral storage

ENTRANCE + EXIT THROUGH
GATE V2 AND V3

SPM

Fibertec

Zdravotní
Vstupní
školeníHealth
středisko
Initial
training center

V době od 5:30 do 12:00 hod. je
bránou V3 osobním vozidlům umožněn
pouze vjezd. Výjezd je v této době
bránou V4.
Po poledni bude vjezd a výjezd
umožněn všem vozidlům jako
za standardního provozu.
Vjezd a výjezd nákladních vozidel se
v době odstávky oproti standardnímu
provozu nemění.

P
P

Administrativní
Administrativní
budova budova
Administrative
Administrative
buildingbuilding

VJEZD DO AREÁLU MONDI
BRÁNOU V2 A V3

Fibertec

Dřevosklad
Woodyard

PS5,7 / PM5,7

Dřevosklad / Woodyard

Exit of the cars up to 3,5t will
be operated from 05:30 till
19:00 through gate V4, which is
located at the back of the plant;
two lines – one-way road (only
for exit).
From 19:00 till 05:30 will be exit
of the cars up to 3,5t operated in
the usual way through gate V3.

