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okresní riŤadJičín. okresníživnostensk rbd

Korlcesruílrstirta
--r/

V Jiěínědne7. 8. t996
C.j.: ZUl0-I409l96-3l15l007
tozokresníriŤadJičín- okre$níŽivnostenskyriŤadjako orgán věcně a místněpŤíslušny
podnikríní,
vegněrupozhodl podle $ 56 odst.2 zhkonač.455lI99L Sb., o Živnostenském
o změněkoncesnílistidějších
zmén,a podle $ 46' zák, é.7111967sb., o správnímtízeru,
pod ěj. 0-L4!1'l96-3lI560QLlne 7. 8)996
ny vydanézdejšímŽivnostens(fmriŤadem
takto:
pro provoz žiupostid|e závazného
okresníŽivnostens(f riŤadrušípodmínkystanovené
-/,
RD
728l94lEr
z29.8.
1994---.
stano.viska
oKU Jičíně.j.
l
g27
podle
okredníŽivnosten,Sky
riŤadukládá
odst.3Žiynostenského
zákonanovépod\.
provozouáF živnosti:
Šínt'
1.Na záhJadětétokoncesnílistiny , s platnymidále uvedenymipodmínkami,mriŽebft
provozovánasilniěnímotorovádoprávanákhdní vnitrostátníď silničnímotorová
.\
doprávanákladnímezinátodní
2. Da|šípodmínkyprovozovántživnostijsou uvedenyna druhéstranětétokoncesní
listiny.Tyto podmínkyplatído 6.8. 2001.
Po qfšeuvedenézměnězltí..K o N C E S N Í L I,s T I N A) tarcb:'
Evidenční
100-01
ěísloživnosti:360400-701
obchodníjméno:sPEDITlÓw I.JNDHANDEL vAN DER WoLF spol. s-Ť.o.
sídlo:Revoluční1077,506 Oil.Jičín
identifikační
číslo:150 57 712
pŤedmět
podnikání:
Silničnímotorová doprava nákladní

I

\
\
okresní živnostenskyriŤaduloŽil podle s 27 odst. 3 živnostenskéhozákon*tyto
podmínky provozování živnosti :

byt
1. Na základětétokoncesnílistiny, S platnymidále uvedenymipodmínkami,mťtŽe
provozovánasilničnímotorovádopravanákladnívnitrostátnía-.silniěnímotorová
dopravanákladnímezinárodní.
2. Dalšípodmínkyprovozovántžfvnostijsou uvedenyna druhéstranětétokoncesní
listiny. Tyto podmínkyplaťffo 6. 8. 2001'

Koncesnílistinaje vydánana dobu neurčitou.
\ oprávněníprovozovatŽivngstvzniklo '9) ' ,1994,

(,

(
\

Poučení o odvolání:
Sb., 9 správnímÍízení,
Proti tomuto rozhodnutíLze podatdle s 53 zákonač,.7111967
prumyslu
a obchodu Ceské republiky
do 15 dnťrod doručeníodvoláník Ministerstvu

\--\

okresníŽivnostenskÝ
riŤadJiěínukládá podnikat6lipro provozovárttkoficesované
\
Živnost|tyto dalšípodmínky.
(
\
1. Proviídětsilničnídopravuv souladu s koncesía obecnězávaznymi
právnímipŤedpisy,kterése vztahujína pŤedmět
povolenéčinnosti
včetnědodrŽování zákonrrycha qnístněvydanychpŤedpis k ochraně
,dopravního
životního prosti.edíi ripiavě
i.ežimupouŽív4n1fch I
\
komunikací.
2. V pŤípadě,
Že to DZ vyfuduje,vést o provedeníkaŽdého
dopravního
vykonu Ťádnouevidenci,kdykoli ověŤitelnouorgány státní správy,
'tátníhoodbornéhodozoru i jinfmi kontrolnímiorgány, Ťádněoznaěit
/vazidLa u kterychto DZ vyŽaduje.
vozidlo doklademo platnékoncesi l|ícencil.
\ 3 . Vybavit kaŽdépoužívané
VytvoŤit
udrŽovat
základnuspočívajíal
a
technickou
(zajištění
)4.
parkovánívozidel a v zajištěníjejich ŤádnédrŽby/v prostotách
k Qp@ určenych.Pokud nebude prováděna ídrŽba ve-vlastních
proštorách,uchovávatdoklad o'provedeníídržby
po dobu 1 roku.
5 . Po nabytí právní moci koncesej9 .9pnov9dnfzástupce-podnikateJ
povinen neprodleně poskytnoutzdejšímudopravnímuriŤadupodklady
pro vykon státního
odborného
{ozoru ($$ 34+35 od$(lI) DZ) apro1
pŤípadné
uloženínaléhavych,pŤeprav(za mimoŤádn1fc"h
událostí)
pŤíkazempŤednostyokresníhoriŤadupodle $ 2 odst.(4) zákona
č.z54l94
sb.
Těmlo podkladyjsou:
/
a) ípiď koncesní-li
stiny
t) iorjntiÍikační
ridaje íšechvozidel (SPZ, druh ? typ vozu vč.
.*\uŽit. hmotnosti - obsaditelnosti, daillm poslední,technické
prohlídky),
\.
c) rozmístěnívozidel - souhlas pŤíslušného
obecnílronebo městského
Ťaduse stanovištěmvozidel
6. Na zák|adě těchto ítdaj bude dopravnímriŤademvydána provozovateli
dopravy evideněníkarta pro vozidla, kte$ lydou splĎovat podmínky
DZ pro podnikání v dopravě.
PŤi ukonĎení provozovánídopravy
-evidenční
pŤísluš. Ýozidlem tuto
kartu proÝozovatel vyátidopr.gvnímu Ťadu,-kÍeryho vydal.
7. KaŽdou změnu daj a,,skuteěnostíuvedenych v Ž{dosti o koncesi a
doklad ověŤenych pŤijejím projednáváníje nutno oznámjt písemně
do 15 dnti od vzniku změn.
-8. ,nejdéle
Dopravce je povinen provozovat dopravu s vozidly, která jsou
evidovaná ve státě, v němŽ má trvaly pobyt (sídlo).
9. Toto stanovisko nezakládá Žádny právní ná1o-kna zahtaničnívsfupní
/
1ovolení dle $$ 28-30 DZ.
je povinen
10. brŽitel končěse na mezinárodní silniční {opŤavu
^preopišy
plátnéna
dodrŽovat dopravní, ce|rufpojišťovacía další
zemí druhych státťra tjehojiďiěi musí byt zpťrsobilípro
mezinárodnídopraÝu.
11. Dopravce Ůe povinen zajistit, aby práci Ťidiěe v mezinárodní
dopravě na vozidlech o uŽ. hmotnosti nad 3,5 t nebo celkové .
hmotn. nad 6 t vykonávala osoba: a) která dovršila věk 21 let, b)
r
ie bezrihonná (zabenlhonnou.se nepovažuje ten, kdo byl pravomocně
odsouzen pro tr.čin, jehoŽ skutková podstatasouvisí s Ťizerum

(

vozidla nebo pro jiny tr. činspáchany mysině) a c) která pŤed
nastÓupenímvykonu činnostipracovalanejméně2 roky jako Ťidič
nákl. vozidlao celkovéhmotnostivyššineŽ7 ,5 t.
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Ing. Ladislav BrykneŤ

, vedoucí okresního živnostenskéhoriŤadu
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