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DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 121 06 PRAHA 2 VINOHRADY
Č. j. došlého dokumentu:

V Praze dne:

Sp. zn.: OU-LIN0006/20

Telefon:

Č. j.: DUCR-19483/20/Hp
Oprávněná úřední osoba: Ing. Petr Hostaša

E-mail:
Ev. číslo:

08.04.2020
+420 972 241 841
(linka 302)
hostasa@ducr.cz
L/2020/1839

Licence k provozování drážní dopravy
na území Evropské unie a Evropského hospodářského prostoru v souladu se směrnicí Evropského
parlamentu a Rady 2012/34 EU o vytvoření jednotného evropského železničního prostoru a Nařízení
Komise (EU) 2015/171 o některých aspektech postupu vydávání licencí železničním podnikům, dále
podle § 24, § 24a zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů.
1. Stát vydávající licenci
Vydávající stát: Česká republika

Nová licence

Změna licence

Vnitrostátní licence č.: L/2020/1839

Rozhodnutí: DUCR-19483/20/Hp

Příslušný zákonný předpis: Zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů
Vydávající úřad: Drážní úřad

Číslo telefonu: +420 972 241 840

Poštovní adresa: Wilsonova 300/8

E-mail: podatelna@ducr.cz

PSČ, místo: 121 06 Praha 2 - Vinohrady

Identifikátor datové schránky: 5mjaatd

2. Držitel licence
Dopravce: GW Cargo s.r.o.

Číslo telefonu: +420 703 473 083

Poštovní adresa: Pekárenská 255/77

E-mail: info@gwcargo.cz

PSČ, místo: 370 04 České Budějovice
IČO: 089 42 005

DIČ: CZ08942005

3. Platnost
Licence na dobu určitou  ANO  NE

Platnost od: 09.04.2020
Typ dopravy:
 nákladní
 osobní
Pozastavena dne:

 veřejná  neveřejná
 veřejná  neveřejná

Pokud ano, platnost do:

Zrušena dne:

4. Změny
Změněna dne:
Popis změny:
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5. Podmínky a závazky
1.

Dopravce zajistí dodržování vnitřních předpisů o organizování drážní dopravy a o odborné způsobilosti
zaměstnanců zajišťujících organizování drážní dopravy, které vydal provozovatel dráhy.

2.

Licence platí na území České republiky na všech celostátních, regionálních, místních dráhách
a vlečkách, na které je vydáno platné úřední povolení podle platných ustanovení zákona č. 266/1994 Sb.,
o dráhách, ve znění pozdějších předpisů.

3.

Licence platí na území dalších členských států Evropské unie v souladu s předpisy Evropské unie
a národních právních úprav.

4.

Dopravce zajistí při jízdě na vlečku ve spolupráci s provozovatelem dráhy bezpečnost přepravovaných
osob, včetně případného nástupu a výstupu cestujících.

Správní poplatek ve výši 20 000 Kč byl uhrazen.
„Otisk úředního razítka“

Ing. Veronika Vindemanová
ředitelka odboru drážní dopravy a licencí
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