17. 5. 2017

Provodínské písky a.s. se staly opět po roční přestávce vítězem soutěže bezpečnosti práce v hornictví Zlatý
Permon za rok 2016 ve III. kategorii (hornická činnost prováděná povrchovým způsobem – lom, těžba písku
nebo štěrkopísku-subjekt s alespoň 51 zaměstnanci).
Ocenění převzal dne 2. 5. 2017 v prostorách společnosti
z rukou zástupce předsedy a ředitele sekce báňské správy
Českého báňského úřadu JUDr. Pavla Dvořáka předseda
představenstva společnosti Provodínské písky a.s. Ing. Václav
Cajthamr, Ph.D. et Ph.D. Předání se dále zúčastnil za státní
báňskou správu ředitel kanceláře předsedy ČBÚ Dr. Ing.
Ladislav Svoboda, vedoucí oddělení legislativy ČBÚ PhDr.
JUDr. Vítězslav Urbanec, Ph.D., předseda OBÚ Liberec ing.
Dalibor Hampejs a zástupce předsedy OBÚ Liberec ing.
Vladimír Škarda, za vítěznou organizaci se převzetí ceny
zúčastnili kromě dalších zaměstnanců např. závodní lomu Ing.
Miloslav Šindelář a předseda VZO OS STAVBA ČR pan
Jakub Petráček. Za Odborový svaz Stavba České republiky se předání tohoto významného ocenění zúčastnil jeho
místopředseda Ing. Pavel Zítko a svazový inspektor bezpečnosti práce p. Zdeněk Švehla.

Velkolom Čertovy schody, akciová společnost, získal ocenění za vítězství v soutěži bezpečnosti práce
v hornictví Zlatý Permon za rok 2016 v V. kategorii - hornická činnost nebo činnost prováděná hornickým
způsobem (subjekt s nejvýše 50 zaměstnanci). Toto významné ocenění získala organizace znovu po roce.

Předání ocenění proběhlo v prostorách vedení společnosti dne 4. května 2017. Ing. Josefu Pintovi – řediteli
výrobního závodu Vápenka Čertovy schody a.s. a Ing. Igoru Novákovi - řediteli Velkolomu Čertovy schody a.s.
předal ocenění ředitel odboru hornictví České báňského úřadu Ing. Radim Mžyk, ředitel kanceláře předsedy Dr.
Ing. Ladislav Svoboda a předseda Obvodního báňského úřadu pro území Hlavního města Prahy a kraje
Středočeského Ing. Dalibor Tichý. Za Odborový svaz Stavba České republiky se předání ceny zúčastnil předseda
svazu Ing. Milan Vomela a svazový inspektor bezpečnosti práce p. Zdeněk Švehla a za odborovou organizaci
oceněné společnosti byl přítomen předseda VZO pan Jaroslav Karmazín.
Další informace jsou k dispozici na webových stránkách našeho svazu:

http://stavba.cmkos.cz

Tyto aktuality obsahují volně šiřitelné informace, které nepodléhají dodatečnému souhlasu autora.
Vaše náměty a podklady pro příští vydání posílejte na e-mail: stavba@cmkos.cz.

