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Příloha č. 1 – Odchylná ujednání o způsobu zabezpečení proti odcizení 
 

1. Karvinská 1461/66, Havířov – Město, 736 01  
 
Správní budova společnosti, pokladna společnosti, garáže, dílny, sklad, středisko 
komunikací 
 
Objekty jsou střeženy elektronickým zabezpečovacím systémem a dále kamerovým 
systémem, oba systémy jsou připojeny na vrátnici společnosti v areálu, která je střežena 
vrátným (zaměstnanec společnosti) 24 hodin denně. 
Celý areál je chráněn plotem v minimální výšce 160 cm, vjezdové brány jsou ovládány 
dálkově vrátným. 
 
  

2. Karvinská 247/63, Havířov – Město, 736 01 
 
Správní budova střediska odpadů a VO, sběrný dvůr, garáže, sklady a zásoby na 
venkovním prostranství 
 
Objekty jsou střeženy elektronickým zabezpečovacím systémem a dále kamerovým systém, 
oba systémy jsou připojeny na vrátnici společnosti v areálu Karvinská 1461/66, Havířov – 
Město, která je střežena vrátným (zaměstnanec společnosti) 24 hodin denně. Dále jsou 
objekty střeženy bezpečnostní službou 24 hodin denně. Celý areál je chráněn plotem 
v minimální výšce 160 cm, vjezdová brána je ovládána dálkově vrátným. Další brána - vrata je 
zabezpečena bezpečnostním visacím zámkem. 
 

3. Jarošova 1219/11a, Havířov – Šumbark, 736 01 
 
Sběrný dvůr 
 
Objekt je střežen elektronickým zabezpečovacím systémem připojeným na Městskou policii 
Havířov. Dále kamerovým systémem, který je připojen na vrátnici společnosti v areálu 
Karvinská 1461/66, Havířov - Město, která je střežena vrátným (zaměstnance společnosti) 24 
hodin denně. Dále je objekt střežen bezpečnostní službou 24 hodin denně. Celý areál je 
chráněn plotem v minimální výšce 160 cm, vjezdová brána je ovládána dálkově vrátným. 
 
 

4. Národní 1541/14a, Havířov – Město, 736 01 
 
Pohřební služba ARON, sjednavatelna, prodejna 
 
Prostory jsou pronajaty od Městské realitní agentury Havířov, vstupní dveře jsou chráněny 
bezpečnostním zámkem. Dále jsou prostory střeženy elektronickým zabezpečovacím 
systémem s napojením na PCO MP Havířov. 
 

5. Stará 1472/20, Havířov – Prostřední Suchá, 735 64 
 
Útulek MAX  
 
Objekt je střežen elektronickým zabezpečovacím systémem s napojením na PCO MP 
Havířov. Celý areál je chráněn plotem v minimální výšce 160 cm, vjezdová brána je ovládána 
dálkově na znamení zaměstnanci společnosti . 
 

6. Selská 1464, Havířov – Město, 736 01 
 
Budoucí sběrný dvůr – zatím v přípravě, objekt před rekonstrukcí, v současné době 
nevyužíván. 
 

             Areál je chráněn plotem v minimální výšce 160 cm, vjezdová brána je      
             zabezpečena bezpečnostním visacím zámkem. Vrata budovy jsou vybaveny 
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zámky FAB. 
Při rekonstrukci bude objekt vybaven elektronickým zabezpečovacím zařízením s napojením 
na PCO MP Havířov a kamerovým systémem. 
 

 
 
                                                                                                     


