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Konečné hodnocenífirem a osob účastných na projektu Olomouc City Center
Hodnotiel : projektový management CPI City Center Olomouc
Osoba l firma : Jaroslav Berka Bc., Ecological Consulting
Oblast i BOZP, koordinátor bezpečnosti investora

Olomouc, 5,B.20I2

Vážená paní, vížený pane,

Při mezidobém ročním a konečném hodnocení pracovníků podílejících se na
vedení realizace stavby, bych chtěl jako projektouý manažer a vedoucí tYmu
technického dozoru velmi pozitivně vyzdvihnout kvalitní práci pana Mgr.
Jaroslava Berky, zaměstnance Vaší firmy, který na naší stavbě Olomouc City
Center provádídle smlouvy zajištění koordinace bezpečnosti práce.

Investor a já jako přímý hierarchicky na projektu nadřízený Jaroslava Berky velmi
kladně oceňuji jeho proaktivní přístup v řešení problémů BOZP, což se projevuje
ve vyjímečné kvalitě poskytovaných služeb a to nejen v oblasti BOZP, ale i PO či
ZP, Jaroslava Berka je hodnocen naším týmem jako velmi odpovědný, spolehlirr/,
aktivní a loajální věci investora. Mgr. Berka plní svěřené úkoly velmi kvalitně,
rychle a odborně reaguje na naše požadavky co se týká dozoru BOZP na stavbě
tak i technicko-administrativní požadavky jako např. audity bezpečnosti a
podmínek stavby. Konkrétně se jedná o rychlou a kvalitní aktualizaci Plánu BOZP
pro potřeby stavby, kvalitní zpracování měsíčních zpráv apod. Jeho kompetence
přesahují běžnou agendu BOZP kontrolních dnů stavby tím, že společně řešíme
konkrétní problémy stavby jako vymezování zón bezpečnosti, kontrola úklidu,
pracovních podmínek (osvětlení) a třídění stavebního odpadu. Stavba CCO je
složitá jak charakterem konstrukcí (rekonstrukce a novostavba), tak i složitostí
vztahů (investor - generální dodavatel - klíčouý nájemník). J.Berka operativně
s naším týmem řeší i změny v průběhu stavby v přístupech do předaných částí
budov a navrhuje řešení k zajištění bezpečnosti všech na stavbě.

Jsme spokojeni, že Jaroslav Berka pracuje v našem týmu, ve kterém je jeho více
než platným členem. Blahopřejeme Vaší společnosti, že má takové kvalitního
pracovníka ve svých řadách a my budeme rádi, pokud i v budoucnu budeme
moci využít služeb Vašeho kolegy.

Na základě výše uvedeného, jako projektový manažer stavby CPI City Center
Olomouc, doporučujiVašeho zaměstnance Jaroslava Berku finančně ohodnotit, za
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uplynulé období, které na této stavbě svoji kvalithé prací odvedl a i nadále
odvádí. Jsem přesvědčen, že si ji Váš pracovník plně zaslouží.

Bude nám potěšením, pokud budeme moci využít Vašich služeb a služeb
Jaroslava Berky i na našich dalších projektech v budoucnu. Díky dobré zkušenosti
ze stavby CPI CCO budeme upřednostňovat spolupráci s Vaší společností.
Nebudeme také mít problém doporučit Vaši společnost i jiným subjeKům, jako
jednu z nejlépe personálně-kvalitativně obsazenou co se týká uýše uvedené
oblasti v BOZP, tj, výkonu činnosti koordinátora BOZP na staveništi, a to ipo
stránce admi nistrativní.

S pozdravem a přáním úspěchů v oboru,
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e-mail : michal.muhlbauer@qrisom.cz
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