Politika kvality, environmentální politika a politika BOZP
firmy SILNICE ČÁSLAV – HOLDING, a.s.
Silnice Čáslav – Holding, a.s. pokračuje ve šlépějích svých zakladatelů a předchůdců, tedy v budování a
opravách komunikací, mostů, zpevněných ploch, inženýrských sítí a pozemních staveb s maximálním využitím
vlastních zdrojů. V současné době společnost vlastní 2 lomy, 1 písník, 2 obalovny asfaltových směsí, 1
ohřívárnu živic, 1 betonárnu, řídí úsek stavební výroby (6 rekonstrukčních čet, 1 kobercová četa), střediska
dopravy a dílen, střediska těžké mechanizace, střediska údržby komunikací a správní úsek.
Kvalita, bezpečnost a šetrný vliv stavebních a výrobních činností akciové společnosti SILNICE ČÁSLAV –
HOLDING na životní prostředí jsou jedním z prioritních cílů. K dosažení těchto cílů vyhlašuje v souladu s ČSN
EN ISO 9001, ČSN EN ISO 14001 a ČSN OHSAS 18001 vrcholové vedení společnosti
POLITIKU KVALITY, ENVIRONMENTU A BOZP:



Prvořadým cílem činnosti všech pracovníků společnosti je a musí být vždy spokojený zákazník.



Pro uspokojení potřeb zákazníka poskytovat služby a vyrábět a dodávat výrobky na vysoké úrovní.



Vybudováním fungujícího integrovaného systému řízení plnit požadavky, neustálé zvyšovat efektivnost
systému managementu kvality, podporovat efektivní komunikaci ve společnosti a spolupráci se všemi
zainteresovanými stranami.



Vytvořením reálného sociálního program podporovat stabilizovaný, odborně způsobilý kolektiv
spokojených pracovníků.

o

V rámci udržení kvality našich služeb a produktů aplikovat moderní technologie respektující požadavky
právních předpisů a jiné požadavky environmentu.

o

Vzhledem k oboru podnikání zaměřit se na neustálé zlepšování, prevenci znečišťování a omezení vlivu
výrobních činností na životní prostředí a to zejména hospodárným využíváním ložisek přírodních zdrojů,
šetrnými metodami těžební činnosti, recyklací používaných materiálů.



Vytvářet pracovní prostředí v souladu s požadavky právních předpisů a dalších požadavků moderního pojetí
BOZP s důrazem na ochranu pracovníků a majetku společnosti a zainteresovaných stran.



Důsledně prováděným systémem kontrol a preventivních opatření předcházet vzniku úrazů, nehodám a
havarijním situacím. Tím neustále zlepšovat řízení a výkonnost akciové společnosti v oblasti BOZP.



Vzděláváním a motivací pracovníků vytvářet podmínky pro kvalitní a bezpečné provádění všech činností.



V pravidelných intervalech stanovovat a přezkoumávat cíle kvality, environmentu a BOZP.

V Čáslavi 1.5.2010

Ing. Lubomír Tvrdík
ředitel a.s.

