Jankovcova 6, 170 00 Praha 7, Přístav Ústí nad Labem

Provozní řád veřejného p ř í s t a v u
ÚSTÍ NAD LABEM- KR Á SN É BŘ E ZN O

Přístav Ústí n. L. – Krásné Březno tvoří levý břeh Labe v ř.km 761,10 – 764,60 a dva přístavní
bazény, slouží jako přístav obchodní, ochranný a popř. zimní.
V souladu s "Vyhláškou Ministerstva dopravy č. 222/95 ze dne 14.9.1995 o vodních cestách,
plavebním provozu v přístavech, společné havárii a dopravě nebezpečných věcí", ve znění pozdějších
předpisů, je vyhlášen tento Provozní řád, který navazuje na stávající Provozní řád ČP, a.s. ze dne
1.2.2007:
1) Počet a umístění poloh pro stání plavidel:
Kapacita přístavu je zřejmá z přiloženého situačního plánku. Při běžném provozu je v přístavu 11
překladních poloh a 56 odstavných poloh
V době zastavení plavby je kapacita přístavu dána počtem poloh uvnitř Západního a
Ústředního přístavu, kterých je celkem 34 (tj. překladních a odstavných poloh)
A) Západní přístav
- lodní polohy, jejich druh a počet plavidel určuje přiložený situační plánek
- jako kotviště vně ochranné hráze (t.j. na volné řece) je možno využít pět odstavných poloh o
dvou lodních šířkách, z nichž jedna o délce 100 metrů je vyhrazena pro zaplynovaná plavidla,
případně tranzitující plavidla s nebezpečným nákladem
B) Centrální přístav
- lodní polohy, jejich druh a počet plavidel určuje přiložený situační plánek
- kotviště vně ochranné hráze (t.j. na volné řece) lze využít v délce a šířce podle
vyznačení v přiloženém situačním plánku
- poloha č. 2 pod halou „A“ v pl. km 763,15 je určena i k překladu sypkých substrátů
podkolejovými pásovými dopravníky. Zařízení je koncipováno tak, aby v případě
vyšších vodních stavů bylo možné stání plavidel u nábřežní zdi (zasouvací výložník).
- oba přístavy lze využít jako ochranné v případě
"vysokých vodních stavů" - vplouvat lze do doby dovolené plavby, t.j. dokud nedosáhne
vodní stav na vodočtu v Ústí n.L. 540 cm
- uzavření přístavu vyhlašuje v návaznosti na stavu vodočtu a schváleném Povodňovém plánu
vedoucí přístavu Ústi n.L., nebo jím pověřený pracovník
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C) Krásné Březno "Ganzy"
- lodní polohy, jejich druh a počet plavidel určuje přiložený situační plánek, základem jsou 3
překladní polohy na které navazují odstavné polohy
D) Krásné Březno "rampa"
- jedna překladní poloha (přímo u rampy), ostatní polohy odstavné v obou směrech od „rampy“
viz přiložený situační plánek
E) Neštěmice
- dvě polohy překladní, ostatní odstavné, šířka stání jedno plavidlo, délka stání až po překladiště
Krásné Březno "rampa" viz přiložený situační plánek
- veškeré polohy "na volné řece" lze využít do stavu na vodočtu v Ústí n.L. 540 cm, před
dosažením této hladiny je nutno přemístit všechna plavidla do ochranných přístavů
2) Provozní doba přístavu
- základní provozní doba 6,00 – 14,30 hod (v době zimního času se může měnit na 7,00 – 15,30 hod)
- po dohodě s obchodními partnery může být provozní doba ve všední den prodloužena do 18,00 –
22,00 hod. O So, Ne a Sv může být provozní doba dohodnuta až na 12 hod/den.
3) Ukládání odpadů z plavidel:
S odpadem musí být nakládáno v souladu se zákonem o odpadech č. 185/2001 Sb., ve
znění pozdějších předpisů a vyhlášky 381/2001Sb. ve znění pozdějších předpisů.
A) tekutý odpad
- na ukládání tekutého odpadu je Přístav Ústí n.L. vybaven Servisním Centrem. Ukládat je
možné za úplatu fekální odpad a nádní vodu z plavidel.
B) pevný odpad
- směsný komunální odpad kat. č. 200 301 lze ukládat do odpadového kontejneru na
nábřežní hraně před skladem „A" Centrálního přístavu
C) nebezpečné odpady
1. Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné
kat. č. 150 110
2. Absorpční činidla, filtrační materiály, čistící tkaniny znečištěné nebezp. látkami
kat. č. 150 202
Ve všech třech případech odpadu A),B),C) je možné likvidaci provádět pouze po předchozí dohodě
s mistrem provozu Přístavu Ústí n.L. tel. č. 727 814 976, který určí způsob a místo uložení tohoto
odpadu.
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4) Podmínky odběru vody a el. energie:
A) Odběr vody
- odběr vody pro plavidla je umožněn v Centrálním přístavu a to za úplatu podle skutečně
odebraného množství, odběrné místo je na okraji skladovací haly „B“ a je vyznačeno v
situačním plánku
B) Odběr el. energie
- Pro elektrickou energii jsou k dispozici celkem 4 odběrná místa v Centrálním přístavu viz
přiložený plánek . Odběr je možný za úplatu podle skutečně odebraného množství.
V obou případech A), B) je odběr nutné předem dohodnout s mistrem provozu Přístavu
Ústí n.L., tel. č. 727 814 976
5) Přístupové komunikace + sociální zařízení:
- přístupové komunikace od přístavních bazénů jsou řešeny na situačních pláncích, od ostatních
poloh jsou zřejmé z terénu
- sociální zařízení WC lze využívat trvale v přízemí spojovacího krčku Centrálního přístavu.

6) Přihlašování a odhlašování plavidel:
- přihlašování a odhlašování plavidel se provádí u mistra provozu Přístavu Ústí n.L. v
Centrálním přístavu (v pracovní dny v čase 6,00-14,30 hod., v případě příjezdu mimo tento
časový rozsah bude přihlášení nebo odhlášení provedeno v nejbližší pracovní den). Pokud
plavidlo do nejbližšího pracovního dne nesetrvá v přístavu, je možné přihlášení nebo odhlášení
plavidla provést na hlavní vrátnici přístavu s nonstop provozem.
- přihlášky či odhlášky musí obsahovat všechny podstatné náležitosti – tj. zejména: druh a
označení plavidla, nosnost, ponor, výkon strojního pohonu, místo vyplutí a místo určení, datum
odjezdu či příjezdu, druh nákladu a jeho tonáž, jméno a sídlo majitele. Plné znění je
v přihlášce/odhlášce plavidla

7) Postup při mimořádných událostech:
A) v případě vysokých vodních stavů a zastavené plavby se postupuje v souladu se
schváleným Povodňovým plánem přístavu Ústí n.L.,přičemž je třeba učinit veškerá opatření k
zabránění škod na zdraví a majetku.
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B) v případě požáru je třeba se řídit „Provozním řádem ČP, a.s. ze dne 1.2.2007 " a dále
postupovat v souladu se směrnicí Systému kvality č. 20 – Požární ochrana. Platí povinnost
zúčastnit se příslušných opatření podle pokynů provozovatele přístavu či velitele zásahu a
současně v souladu s platnými předpisy příslušných orgánů. Je třeba také učinit veškerá opatření
k zabránění škod na zdraví a majetku.
C) v případě zámrazy je třeba se řídit pokyny vyplývajícími z Řádu plavební bezpečnosti
Veškeré písemnosti, na které je ve výše uvedeném textu odkázáno, jsou veřejně přístupné u mistra
provozu Přístavu Ústí n. L. , tel. 727 814 976.

Provozovatelem vodní části Přístavu Ústí n.L. je Povodí Labe, s.p. Hradec Králové - Závod Dolní
Labe, Roudnice n .L.

V Ústí n.L. 21.9.2016
Ing Jiří Pardubský
vedoucí přístavu Ústí nad Labem a Děčín

Příloha: 1x situační náčrtek
Telefonní kontakty:
-

Vedoucí přístavu ……………………...……602 125 745

-

Státní plavební správa, pobočka Děčín …….. 412 557 411

-

Policie ČR – Krásné Březno ………………. 475 501 310

-

Zdravotnická záchranná služba …………… 112/155

-

Hasičský záchranný sbor ………………….. 112/150
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