Potvrzení o odevzdání přihlášky plavidla v přístavu Praha - Smíchov
Datum připlutí ……………….. Ev. označení plavidla ………………..

I - Přihláška plavidla - PŘÍSTAV SMÍCHOV
1) Datum připlutí do přístavu ………………………………………hodina……….....………stát registrace plavidla……….…………………….…………………
2) jméno plavidla …………………………………………………………………………….…………..ev. označení ……………....................................................
3) Majitel plavidla …………………………………………………………………………..IČ …………………………………….DIČ ………………….………………….…………
4) Provozovatel plavidla ….……………………..…………………………………….. IČ …………………………………….DIČ …………………………………….………….
5) Druh plavidla …………………………………………………………………………….. 6) Obsaditelnost ……………………………………………………………………..
7) Délka L max ……………...................... m

8) Šířka B max ……..….……………......... m

10) Ponor v době připlutí…………...….…….. m
13) Druh nákladu ………………..….…..………

9) Ponor T max …………….…………...... m

11) Výkon stroj. pohonu ………………..…….. KW
14) Množství …………..…………….. tun

12) Nosnost ………...………......…. tun

15) Následná doprava ………………………………..

16) Osoba přepravce ………………………………………………………..…………..…………………………………………………………………………………………………..
17) Místo původu - přístav / stát ……………......………………………………………………………………………………………………………………………….………...
18) Stát určení ( pokud ČR není cílovým státem ) ………………..………………...…………………………………………………………………………………………..
19) Jméno předchozího přístavu ……………………………………...…..…

20) Jméno výchozího přístavu …………….……………………………………..

20) Celkový počet osob na plavidle v době připlutí ………………………...…………………………………………………………………………………………………
21) Počet osob, které v přístavu ukončily plavbu ….…………………...………………………………………..……………………………………………………………

PROHLÁŠENÍ
Já vůdce plavidla svým podpisem na této přihlášce potvrzuji, že budu dodržovat a řádně plnit povinnosti uložené
Zákonem č. 114/1995 Sb.,Vyhláškovu Ministerstva dopravy č. 222/1995 Sb.
a Provozním řádem - Směrnice. č. 13, České přístavy, a. s. (dále jen Č. P., a. s.).

………………………………………………………………………………….
Jméno, příjmení a čitelný podpis vůdce plavidla, č. OP

………………………………………
podpis zástupce Č. P., a. s.

Vyplňte ihned po připlutí a oddělenou část přihlášky předejte neprodleně zástupci Č. P., a. s. V jeho nepřítomnosti vložte přihlášku do
do schránky na dveřích přístavní správy nebo ji předejte ostraze přístavu.V případě problémů volejte tel: +420 728 504 582 p. Stráník.
( Vyhláška Mnisterstva dopravy č. 222/1995 sb. § 21, § 23)

Potvrzení o odevzdání odhlášky plavidla v přístavu Praha - Smíchov
Datum odplutí ……………….. Ev. označení plavidla ………………..

zde oddělte

II. Odhláška plavidla - PŘÍSTAV SMÍCHOV
1) Datum odplutí z přístavu …………………………………… hodina ……….....……. stát registrace plavidla …….………...……………………...…….
2) Jméno plavidla ……………………………………………………………………………………. ev. označení ……………............……………….…………..……..
4) Provozovatel plavidla ….…………………………………………………………….. IČ …………………………………… DIČ ……..…………………………………..
5) Druh plavidla …………………………………………………………………………….. 6) Obsaditelnost ………………………………………………………………..
7) Délka L max …………………......... m

8) Šířka B max …………………………...… m

9) Ponor T max …………..…………...…….….. m

10) Ponor v době připlutí …………………….. m

11) Výkon stroj. pohonu …………………………….. KW

13) Druh nákladu ……………………..………………..

14) Množství ………...…… tun

12) Nosnos t……….……….. tun

15) Předchozí doprava ……………………..….………...

16) Osoba přepravce ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…….
17) Místo určení - přístav / stát …………...………………………………………………….…….…………………………………………………………………………….
18) Stát výchozí ( pokud ČR není výchozím státem ) ……………………………….……………………………………………………….…….…………..……….
19) Jméno následného přístavu ……………………………………………

20) Jméno cílového přístavu ………………………….……………….…….…

20) Celkový počet osob na plavidle v době odplutí …………………………………………………………...……………………………………..………………….
21) Počet osob, které v přístavu zahájily plavbu ….………………………………………………………………………………………………………..………...….

………………………………………………………………………………….
Jméno, příjmení a čitelný podpis vůdce plavidla, č. OP

………………………………………
podpis zástupce Č. P., a. s.

Vyplňte před odplutím a oddělenou část předejte neprodleně zástupci Č. P., a. s. V jeho nepřítomnosti vložte přihlášku do
schránky na dveřích přístavní správy nebo ji předejte ostraze přístavu. V případě problémů volejte tel: +420 728 504 582 p. Stráník.
Bez řádně vyplněné a odevzdané odhlášky nesmi plavidlo opustit veřejný přístav!
( Vyhláška Mnisterstva dopravy č. 222/1995 Sb. § 21, § 23)

