Evropské společenstv I

cz(r)

Krajský úřad
Pardubického kraie

LICENCE č.055401
pro mezinárodní silničnínákladní přepravu pro cizí potřebu
Tato licence opravňuje

(2)

AUTODOPRAVA JAN URBANEK

s. r. o.

V Lukách 276,562 01' Ustí nad orlicí
IC :25943197

k výkonu mezinárodní silničnínákladní přepravy pro cizí potřebu jakoukoli trasou pro jizdy
nebo jejich části prováděné na irrcmi Společenství podle nařizení Evropského parlamentu
a Rady (ES) č. 107212009 ze dne 2I' Íijna 2009 o společných pravidlech pro přístup na trh
mezinárodní silničnínákladní dopravy a v souladu s obecnými ustanoveními této licence.

Zvláštní poznámky:

Tato licence je platná od
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(l) Rozlišovací značky členských
států:

(B) Belgie, (BG) Bulharsko, (CZ) Česká republika, (DK) Dansko, (D) Německoi (EST) Estonsko,
(IRL)Irsko,(GR)Řecko, (E)Španělsko,1F,1Francie,(I)Ita]ie,(CY)KypÍ, (Lv)Lotyšsko,(LT)Litva' (L)Lucembursko,(H)Madarsko,(MT)Malta,
'(NL) Nizozemsko, (A) Rakousko, (PL) Polsko, (P) Portugalsko, (Ro) Rumunsko, (SLo) Slovinsko, (SK) Slovensko, (FIN) Finsko, (S) Švédsko,

(UK) Spojené ká1ovství.
Jméno, název nebo obchodní firma a úplná adresa podnikatele' v silničnínákladní dopravě.
(3).
Podpis a razítko příslušného orgánu nebo subjektu lydávajícího licenci'
(2)

OBECNÁ USTANoVENÍ
Tato licence se vydává na zákJadě naŤízeni (ES) č. I072lz009.

opravňuje drŽitele k ýkonu mezinárodní silničnínákladní přepravy pto cizi potřebu jakoukoli
trasou pro jízďy nebo část jízd prováděných na uzemí Společenství, případně za podmínek'
které jsou v ní stanoveny,

_

pokud jde o jízdu vozidla, při které \eži ýchozí a cí|ovémísto ve dvou ttzných členských
státech' s průjezdem nebo bez průjezdu jedním či více členskými státy nebo jednou či více
třetími zeměmi,

-

pokud jde o jizdu vozidla' při které |eŽi ýcltozí místo v jednom členskémstátu a cílové
místo v třetí zemi nebo naopak, s průjezdem nebo bez průjezdu jedním či více členskými
státy nebo jednou či více třetími zeměmi,

-

pokud jde o jízdu vozidla mezi třetími zeměmi s průjezdem po územi jednoho nebo více
členských států,

jakoŽik jizdé bez nákladu související s takoými přepravami.

Při přepravě z ělenského státu do třetí země a naopak se tato licence vztahuje na Č,ást jizdy
provedenou naizerní Spoleěenství. Je platná naízemí členskéhostátu nakládky nebo vykládky
aŽ po uzavření potřebné dohody mezi SpolečenstvÍm a dotyčnou tŤeti zemi podle naÍizení
(ES) ě. I07zl2009.

Licence je na jméno ďrŽitele

a

je nepřenosná.

MůŽe blit odejmuta příslušnýmorgánem členskéhostátu, který ji vydal, zejménajestliŽe drŽitel:

_
-

nesplňuje všechny podmínky stanovené pro pouŽívánitéto licence'

předloŽil nesprávné informace o údajíchpoŽadovaných k lydání nebo prodlouŽení platnosti
licence.

Prvopis licence musí b]it uchováván podnikem silničnínákladní dopravy'

opis licence se musí nacházet ve vozidle(l). U soupravy vozidel musí b1it uchováván v taŽném
vozidle. Platí pro celou soupraw vozidel, a to i v případě, Že přívěs nebo návěs není uveden
do provozu nebo registrován jménem drŽite|e licence nebo Že je uveden do provozu nebo
registrován v jiném státě.
Licence musí b1it předloŽena ná Žádost oprávněného kontrolora.
DrŽtteIje povinen dodrŽovat na uzemi kaŽdého ělenského státu jeho platné právní a správní
předpisy, zejména předpisy uprawjícíprovozování dopravy a silniění provoz.

(1)

,yozidlem..-se rozumí samostatné motorové vozidlo registr'ola.né v členském státě nebo souplava vozidel,
vozid1o registrováno v č1enskémstátě, uÍčenévlýlučně pro nákladní přepraw.

u které je alespoň motorové

