Všeobecné podmínky provozu překladiště kombinované dopravy s otevřeným přístupem
T-PORT Terminál Pardubice

1.

Provozovatel překladiště
T-PORT, spol. s r.o.
se sídlem Jankovcova 1057/6, Holešovice, 170 00 Praha 7
vedená u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 44835
IČ: 654 13 865
DIČ: CZ65413865
Plátce DPH: ano
Kontakt: tel. 220 800 119, e-mail: sekretariat@czechports.cz

2.

Název a adresa překladiště
T-PORT Terminál Pardubice
Pardubice, Holandská 528
GPS: 50.0168208N, 15.8130697E
www.terminalytport.cz
Kontakt: Josef Luňák, tel: 775 374 328, e-mail: lunak@czechports.cz

3.

Obecné podmínky provozu překladiště
• V terminálu jsou zajišťovány níže uvedené služby všem zájemcům o kombinovanou
dopravu (vč. operátorů kombinované dopravy, logistických společností, silničních a
železničních dopravců), a to až do vyčerpání kapacity terminálu.
• Provozovatel překladiště si vyhrazuje právo neposkytnout službu zájemcům
o vůči kterým má pohledávky po splatnosti 60 dnů a déle,
o kteří opakovaně porušují podmínky provozu překladiště.
• Ceny za poskytované služby jsou uvedeny v ceníku.

4.

Provozní doba
• kancelář
Po – Pá
So, Ne, svátky
• terminál
Po – So
So, Ne, svátky

5.

6:00 – 22:00
po předchozí domluvě

6:00 – 6:00
manipulace na/z vlak/u dle potřeby po předchozí domluvě

Přehled služeb, které provozovatel překladiště zajišťuje
• překládka přepravních jednotek – kontejnery, výměnné nástavby, intermodální návěsy
(překládka silnice – železnice, železnice – silnice, silnice – silnice, železnice - železnice)
• krátkodobé skladování uvedených přepravních jednotek na dobu minimálně 7 dní
• zajištění přistavení/odsunu železničních vozů/souprav vozů/vlaků („last mile“) z/do
předávací stanice/tarifního bodu Pardubice hlavní nádraží
• check-in/check-out – přebírání/předávání zásilek od/k železničního/mu nebo
silničního/mu dopravce/i a předávání informací o stavu zásilek

6.

7.

• umožnění celního odbavení celním deklarantem zákazníka
Provoz překladiště z hlediska fází přepravy přepravní jednotky a z hlediska vymezení prostoru
v překladišti
• Provozovatel poskytuje služby na základě potvrzené e-mailové/písemné objednávky
prostřednictvím kontaktů uvedených v bodě 2.
•

Všichni zájemci o služby poskytované provozovatelem v rámci překladiště jsou povinni
dbát pokynů provozovatele.

•

Z poskytování služeb mohou být vyloučeny přepravní jednotky, které nejsou způsobilé pro
řádnou či bezpečnou manipulaci.

•

Podmínky přístupu železničních dopravců
i. Přístup na terminál je umožněn všem dopravcům v provozní době kanceláře.
ii. Provozovatel zajišťuje přistavení/odsun železničních vozů/souprav vozů/vlaků
(„last mile“) z/do předávací stanice/tarifního bodu Pardubice hlavní nádraží; při
volné kapacitě terminálu se pořadí přistavení k terminálu určuje podle doby v jaké
vozy/soupravy vozů/vlaky dorazily do předávací stanice/tarifního bodu;
při mimořádné situaci určuje pořadí provozovatel.

•

Podmínky přístupu silničních dopravců
i. Přístup na terminál je umožněn všem dopravcům v provozní době kanceláře.
ii. Přístup je silničním dopravcům umožněn pouze za podmínky dodržování právních
předpisů v oblasti silničního provozu.
iii. Přístup je umožněn pouze s vozidly s platnou technickou prohlídkou a v řádném
technickém stavu.
iv. Přístup je umožněn všem dopravcům, kteří se prokáží příslušnými dokumenty
opravňující je k nakládce/vykládce jednotky.

•

Podmínky přístupu přepravců v kombinované dopravě pro podávání a přijímání zásilek
i. Přístup na terminál je umožněn všem dopravcům v železniční a silniční dopravě
v provozní době kanceláře.

Zvláštní podmínky pro přepravu nebezpečných věcí a ostatního zboží vyžadujících zvláštní
podmínky v přepravních jednotkách
V rámci překladiště není možné manipulovat ani skladovat nebezpečné věci a ostatní zboží
vyžadující zvláštní podmínky v přepravních jednotkách, např.
•
•
•
•

látky a předměty, jejichž přeprava je zakázána právními předpisy nebo opatřeními orgánů
státní správy,
předměty, které se svými rozměry, hmotností nebo povahou nehodí k přepravě vzhledem
k zařízení, provozním prostředkům a bezpečnosti železničního provozu,
nebezpečné věci, které jsou vyloučeny z přepravy podle Řádu pro mezinárodní železniční
přepravu nebezpečného zboží (RID – Dodatek C k Úmluvě COTIF),
nebezpečné zboží, označené dle platných předpisů RID/ADR/ADN/IMDG Code.

8.

Předpokládané lhůty pro poskytnutí zajišťovaných služeb
Provozovatel poskytuje všechny uvedené služby zájemcům na základě potvrzené emailové/písemné
objednávky, v níže uvedených lhůtách, a to až do vyčerpání kapacity terminálu.
služba

běžná lhůta poskytnutí služby

manipulace kontejneru, výměnné nástavby,
intermodálního návěsu

30 minut

