Podmínky zvláštního režimu pohybu osob a vozidel ve střeženém prostoru
Vazební věznice Ostrava
Realizace celého díla bude probíhat v areálu Vazební věznice Ostrava, ve kterém jsou
zavedeny zvláštní podmínky specifické pro vězeňská zařízení. Tyto podmínky budou
ovlivňovat průběh realizace celého díla.
Dále bude stručně popsáno, jaká omezení a jaká pravidla musí dodavatel díla
dodržovat, tak aby byl průběh realizace díla bezproblémový a nedocházelo ke zbytečným
časovým prodlevám při realizaci:


Vazební věznice Ostrava musí disponovat aktuálním seznamem osob
(jméno, příjmení, č. Občanského průkazu), které budou vyžadovat vstup do
věznice (střežená + nestřežená část).



Vstup zaměstnanců dodavatele do areálu Vazební věznice Ostrava se řídí
interními předpisy pro pohyb cizích osob a je nutné mít u sebe průkaz
totožnosti.



Před zahájením prací bude provedeno prokazatelné poučení všech
pracovníků odborných firem zejména pak o styku s vězněnými osobami,
režim pohybu ve střežené části Vazební věznice Ostrava, pohyb vozidel,
ukládání materiálu a nářadí atd.



Požadujeme aktuální seznam vozidel - typ vozidla, registrační značku a
jmenný seznam řidičů od jiných subjektů než, které budou vykonávat
pracovní činnost a vjíždět do střeženého prostoru Vazební věznice Ostrava.



Dodržovat podmínku maximálně dvou samostatných pracovišť současně.



V dostatečném časovém předstihu (den předem do 10:00 hod.) požadujeme
denní harmonogram jednotlivých prací na následující den, tento
harmonogram musí odpovědná osoba stále v dostatečném předstihu
aktualizovat a zasílat na email: mdabrowska@vez.ova.justice.cz .



Nářadí přinášené do Vazební věznice Ostrava (el. vrtačky, rozbrušovačky,
ruční nářadí a další zařízení potřebná pro realizaci díla) budou důkladně
kontrolována popřípadě zajištěna proti zneužití. Uložení nářadí po pracovní
době bude provedeno do uzamčeného skladu, který bude předem schválen
určeným pracovníkem oddělení vězeňské stráže pro toto použití.



Pracovní doba dodavatele v pracovní dny bude maximálně od 7 hodin do
20 hodin. Dále je nutno počítat s cca 60 min. zdržením při průchodu branou
Vazební věznice Ostrava. Důvodem je nutnost prohlídky osoby i jeho
zavazadel a prohlídky vozidel.



Pracovní doba dodavatele o víkendu a státních svátcích bude maximálně od
8 hodin do 18 hodin. Dále je nutno počítat s cca 60 min. zdržením při

průchodu branou věznice. Důvodem je nutnost prohlídky osoby i jeho
zavazadel a prohlídky vozidel.


Ve střeženém areálu Vazební věznice Ostrava není možno používat
mobilní telefony, vstupující osoby je budou vypnuté odkládat do určených
uzamykatelných schránek u vstupu do objektu. Pro komunikaci bude
možno využít přidělené pevné telefonní linky.



Zadavatel je oprávněn odmítnout z účasti na zhotovení díla kteroukoliv
osobu dodavatele.



Zaměstnanci dodavatele jsou povinni dodržovat pravidla slušnosti.



Další možná omezení a pravidla pro realizaci díla budou upřesněna
s vítězným účastníkem před podpisem Smlouvy o dílo.

Zadavatel velkou část omezení dodavatele díla z velké části může předvídat, proto již
do celkové doby realizace díla zohlednil možné průtahy a čas na realizaci zcela odpovídá
místu a podmínkám realizace díla.

