plavidla CZ

I - Přihláška plavidla - PŘÍSTAV KOLÍN
druh:

1. Ev. označení plavidla (úplné i číselné):
2. Majitel: firma/jméno, adresa, tel:
3. Provozovatel: firma/jméno, adresa, tel.:
m

4. Délka L max.:

5. Šířka B max.:

tun

7. Nosnost plavidla:

m

6. Ponor T max.:

m

kW

8. Výkon stroj. pohonu:

9. Datum a hodina připlutí do přístavu:

10. Druh nákladu:

11. Jméno předchozího přístavu:

12. Jméno výchozího přístavu:

13. Obsaditelnost plavidla včetně členů posádky:
14. Celkový počet osob na palubě v době připlutí:

15. Počet osob, které v přístavu ukončily plavbu:

16. Následná doprava (železniční/silniční/vodní):

17. Osoba přepravce:
PROHLÁŠENÍ

Já, vůdce plavidla svým podpisem na této přihlášce potvrzuji, že se zavazuji dodržovat a plnit povinnosti
stanovené podmínkami plavebního provozu.

……………………………………………………………………………….
Příjmení, jméno a čitelný podpis vůdce plavidla
Neznáme-li osobně, ověřit podle průazu totožnosti

………………………………………………..
Zástupce
České přístavy, a.s.

Vyplňte ihned po připlutí a oddělenou I. část předejte neprodleně zástupci ČP, a.s. k potvrzení a zaevidování!
V případě vzniklého problému volejte tel.: +420 602 612 155 – Přístavní správu
--------------------------------------------------zde oddělte – před oddělením si vyplňte díl II. / 1. a 2. -----------------------------------------------

plavidla CZ

II - Odhláška plavidla - PŘÍSTAV KOLÍN
druh:

1. Ev. označení plavidla (úplné i číselné):
2. Druh a hmotnost nákladu v tunách:

a) přivezeného
b) vyloženého
c) naloženého

3. Datum a čas odplutí:
5. Celkový počet osob na palubě v době připlutí:

6. Počet osob, které v přístavu zahájili plavbu:

7. Náhrada za pobyt v přístavu:
8. Způsob úhrady: HOTOVĚ / FAKTUROU
Firma/jméno, adresa, tel:

……………………………………………………………………………….
Příjmení, jméno a čitelný podpis vůdce plavidla
Neznáme-li osobně, ověřit podle průazu totožnosti

………………………………………………..
Zástupce
České přístavy, a.s.

POUČENÍ
Za správnost údajů zodpovídá podepsaný v ů d c e plavidla!
Před odplutím plavidla předejte vyplněný díl II – odhlášky plavidla ve všech bodech k potvrzení zástupci ČP, a.s. - +420 602 275 089 nebo +420 604 328 837
Proti účetnímu dokladu je oprávněn převzít hotovostní platbu.
V přihlášce a odhlášce uveďte číselné šestimístné a další ev. označení připojených tlačných člunů.
Bez potvrzené odhlášky nesmí plavidlo opustit veřejný přístav!! - (Sbírka zákonů č. 222/95 §21 a §23)
Pozn.: Odběr vody a elektřiny – v případě potřeby volejte p. Herčíka +420 602 612 155 – odběr je přes vodoměr a elektroměr!

