Popis zařízení služeb – překladiště kombinované dopravy
T-PORT Terminál Pardubice
Provozovatel překladiště kombinované dopravy vytvořil tento popis zařízení služeb (konkrétně
nákladní terminály dle přílohy II bodu 2. b) směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/34/EU ze
dne 21.11.2012 o vytvoření jednotného evropského železničního prostoru mezi zařízení služeb)
v souladu s požadavky prováděcího nařízení Komise (EU) 2017/2177 ze dne 22. listopadu 2017 o
přístupu k zařízením služeb a k službám souvisejícím s železniční dopravou.
Provozovatelem překladiště je společnost, která se věnuje manipulačním operacím s přepravními
jednotkami kombinované dopravy včetně jejich krátkodobého skladování a poskytování služeb s tím
souvisejícími.
Tento popis zařízení služeb je zveřejněn na www.terminalytport.cz/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
Všeobecné podmínky provozu překladiště, zejména popis poskytovaných služeb včetně informace o
cenách za poskytnuté služby, tvoří nedílnou součást tohoto popisu a jako jeho příloha jsou uvedeny
na www.terminalytport.cz/pardubice/. Toto překladiště se vyskytuje jen v jedné výše uvedené
lokalitě.
Veškeré služby jsou poskytovány na základě potvrzené objednávky, která je potvrzována všem
zájemců neprodleně, nejpozději však do 7 dnů.
3. Technické vybavení překladiště
Vlečky:
Vlečka „T-PORT“ (délka 1060 m)
Vlečka „T-PORT 2“ (délka 620 m)
Technické zařízení pro nakládku a vykládku:
(1ks) Kontejnerový překladač s Combisprederem (max. nosnost 45t)
(2ks) Kontejnerový překladač (max. nosnost 45t)
(1ks) Terminálový tahač (max. nosnost 32t)

Technické zařízení pro údržbu:
(1ks) Vysokozdvižný vozík
Skladovací plocha v m2: 11 500
4. Plánované změny technického vybavení
Provozovatel překladiště realizuje průběžně projekty spolufinancované Evropskou Unií
prostřednictvím Operačního programu Doprava, jejichž účelem je modernizace manipulačních a
skladovacích ploch, rozšíření jejich kapacit a investice do manipulační a překladní techniky ( zdvihací
zařízení, překladače, tahače apod.) Veškeré projekty jsou uvedené na www.ceskepristavy.cz
Realizace výše uvedených projektů nemá vliv na provoz překladiště a nezpůsobuje ani dočasné
kapacitní omezení překladiště.
5. Platnost a změny
Dokument je aktualizován podle potřeby
Příloha: všeobecné podmínky a ceník služeb (zveřejněny na www.terminalytport.cz/pardubice)

