SETRA spol. s r.o.
Environmentální politika
SETRA spol. s r. o. se sídlem v Brně je společnost, která zabezpečuje obchodní, stavební,
dopravní, opravárenskou činnost a dále provádí recyklaci stavebních sutí a dřeva, třídění
písků, likvidaci kalů z ČOV a výrobu kompostu. Garantuje provedení díla svou odbornou
koordinací.
Vedení společnosti si uvědomuje, že všechny činnosti, které jsou spojeny s výrobou a
poskytováním služeb, přímo nebo nepřímo působí na životní prostředí.
Ochrana životního prostředí je důležitým úkolem společnosti a proto vedení formulovalo
následující zásady jeho politiky k ochraně životního prostředí :
1. SETRA spol. s r. o. se zavazuje své hospodářské cíle dosahovat s ohledem na
potřeby ochrany životního prostředí.
2. Investiční záměry bude společnosti projednávat i z hlediska minimalizace vlivů na
životní prostředí.
3. Spokojenost zákazníka a veřejnosti podmiňuje všechny činnosti společnosti. Činnosti
jsou zaměřeny na prevenci negativního ovlivnění životního prostředí s tím souvisí i
prevence nehod a havárií. Společnost se snaží využívat dostupné, technické
a organizační prostředky pro předcházení všem možnostem poškození životního
prostředí.
4. Ochrana životního prostředí je věcí každého zaměstnance.
Informováním zaměstnanců je podporováno jejich povědomí k péči o životní
prostředí. Kvalifikace a motivace zaměstnanců bude rozvíjena s ohledem na budoucí
potřeby.
5. Společnost se zavazuje k šetrnému zacházení s přírodními zdroji, a to zejména při
používání materiálů a energií. Z tohoto hlediska budou procesy, které mají vliv na
životní prostředí analyzovány a zlepšovány.
6. K dosažení předepsaných cílů ochrany životního prostředí jsou rozvíjeny programy
trvalého zlepšování služeb a procesů.
7. Společnost pravidelně prověřuje a vyhodnocuje svůj systém environmetálního
managementu; k tomuto účelu stanovuje prověřitelné cíle, kompetence a zdroje.
8. Společnost se zavazujeme k trvalému dodržování příslušných právních a jiných
požadavků na ochranu životního prostředí.
9. Z hlediska ochrany životního prostředí společnost otevřeně komunikuje s veřejností,
orgány místní správy, sdruženími, jakož i s našimi zákazníky a dodavateli.
10. Zavazujeme se k trvalému zlepšování vztahu společnosti k životnímu prostředí v
mezích jeho ekonomických zdrojů.
Ředitel společnosti: p. Lubomír Hora
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