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Vedoucí katedry Vám v souladu se Statutem Fakulty bezpe nostního inženýrství
- studijním a zkušebním ádem pro studium v magisterských a bakalá ských studijních
programech ur uje tuto bakalá skou práci:
Název tématu: Analýza a opat ení v oblasti p epravy nebezpe ných látek

Název tématu
anglicky:

Analysis and precaution in the area transportation dangerous materials

Cíl práce:
Studie silni ní p epravy nebezpe ných látek na území Moravskoslezského kraje

Charakteristika práce:
- Rozbor povinností a pravomocí dot ených osob (FO, PO), zejména p epravc  a

orgánu státní správy, vyplývající z platných zákon .
- Rozbor p epravních podmínek dle ADR, v etn  identifikace látek b hem p epravy.
- Vliv evropské legislativy.
- Postupy složek IZS p i havárii b hem p epravy, záchranné a likvida ní práce.

Základní literární prameny:
- edpisy ADR.
- Zákon . 356/2003 Sb. o chemických látkách a chemických p ípravcích ve zn ní

pozd jších p edpis
- Zákon . 434/2005 Sb. úplné zn ní zákona . 356/2003 Sb.
- Zákon .258/2000 Sb. o ochran  ve ejného zdraví ve zn ní pozd jších p edpis .
- Zákon 150/2000 Sb. o silni ní doprav  a jeho právní p edpis vyhláška 478/2000 Sb.

ve zn ní pozd jších p edpis .
- sm rnice Evropského parlamentu a Rady 2008/68/ES o pozemní p eprav

nebezpe ných v cí.
- Bojový ád jednotek požární ochrany
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