
Řešení připomínek občanů města Bakov nad Jizerou

Bakov nad Jizerou 29. 1. 2020



CÍLE FIRMY EMERGE a.s. pro provozovny Bakov n./J. 
(Na  Výsluní, Tyršova)

Částečné vymístění logistiky na 
provozovnu Bezděčín

Do konce roku 2020

Postupný přesun logistiky i výroby na 
provozovnu Bezděčín

časová osa cca 5let



Nápravné kroky DLOUHODOBÉ

NA VÝSLUNÍ  / TYRŠOVA Řešení 

Povrch v areálu provozovny na ul. Na Výsluní
(Návrh Viz. slide 4,5)

Oprava asfaltové plochy ve 2etapách –
1.etapa 7/8 2021, 2.etapa 7/8 2022

Nájezd LKW na provoz Tyršova Zjišťování nosnosti povrchu (hasičské nádrže) pro 
průjezd LKW do areálu 

Údržba zeleně Výpomoc při údržbě zeleně na ul. Tyršova a ke hřbitovu



Návrh - 1. etapa oprav asfaltové plochy 7/8 2021

Hala F

Hala D

Hala E



Návrh - 2. etapa oprav asfaltové plochy 7/8 2022

Hala D

Hala E

Hala F



Stav povrchu Na Výsluní = havarijní stav 
- nutná oprava povrchu 

Hala F

Hala D



Nekvalitní – havarijní povrch areálu



Nekvalitní – havarijní povrch areálu

Hala F



Nekvalitní – havarijní povrch areálu



Nápravné kroky KRÁTKODOBÉ

Na Výsluní / Tyršova Řešení 

Na Výsluní :
– Odhlučňovací stěna (slide 11,12)

Oprava a dodělávka odhlučňovací stěny – ve fázi 
objednávky

- Osvětlování pozemků z šaten (slide 13) Zatemnění oken – zatemněno v KT 5/2020

- Plnění tekutého argonu (slide 14) Zaslána žádost na dodavatele o časech plnění do 
18.hod., plnění o víkendu neprobíhá

- Dohled a kontrola bezpečnostních pravidel na 
provozovnách

Poučení všech pracovníků, výměna zaměstnanců, kteří 
nerespektovali nastavená pravidla

- Optická kompenzace (slide 15,16) Návrh na možnou výsadby tújí u plotu k pozemku č. 
774/17

- Nepřiměřený hluk v ranních a nočních hodinách 1.) Poučení vedoucích zaměstnanců a zaměstnanců         
(proběhlo ihned)

2.) oprava povrchu areálu (viz. Dlouhodobý nápravný 
krok)

Tyršova:
- Rychlost na komunikacích vedoucí k provozovně Upraveno domluvou s dopravci ve spolupráci s 

městskou policií

- Stání podél chodníků v ulicích Smetanova a Tyršova 
(slide ) (slide 17)

Určení vyhrazeného stání pro LKW na ul. Tyršova – 1x 
před odbočkou ke hřbitovu + 2x podél živého plotu u 

areálu 

- Trasy LKW na provozovny Tyršova, Na Výsluní (slide 
18,19)

Po jednání s dopravci, městkou policií a městem 
Bakov n./J.  Určené trasování



Kingspan k opravě



Dodělávka Kingspanů



Osvětlení pozemku ze šaten



Doplňování tekutého argonu

Doplňování tekutého argonu 
neprobíhá o víkendech, 
K dodavateli zadán požadavek 
na plnění nádrže v časech PO-PÁ 
do 18.hodiny.



Návrh optické kompenzace – výsadba tújí



Návrh optické kompenzace – výsadba tújí



Parkovací stání LKW na ul. Tyršova

Odbočka ke hřbitovu Parkovací stání u živého plotu

2x

1x



Komunikace s dopravcem



Trasování LKW – Tyršova

Autodoprava TD Servis 90% přepravy



ZDROJE ZÁVAD

Co můžeme změnit a zlepšit?

1. Výzva k dodržování rychlosti – interně, externě

2. Věnovat pozornost komunikaci s mistry a subdodavateli

3. Být důslední a totéž vyžadovat od všech zaměstnanců

4. Osobní příklad a odpovědnost

5. Tlačit na opravu komunikací a ploch, po kterých se pohybuje technika

6. Uzavírat vrata u hal

7. Vyhnout se hlasitým činnostem zejména v době 22 – 06 hodin



EMERGE, a.s.

IČ: 287 64 226

DIČ: CZ28764226

telefon: + 420 326 782 110

e-mail: info@emerge.cz

www.emerge.cz

Sídlo:

Tyršova 1075

Bakov nad Jizerou 294 01  

Česká republika

Děkujeme za pozornost


