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Oddíl A: Železnice – věci přepravní a tarifní
Akviziční slevy: Vlak+ Zahrada Čech (ČD, a.s.)
V souvislosti s tím, že České dráhy, a.s., jsou oficiálním dopravcem Zahrada Čech 2013, konané
ve dnech 13. – 21. 9. 2013 v Litoměřicích, bude návštěvníkům akce poskytnuto zpáteční jízdné Vlak+
dle Tarifu Českých drah pro vnitrostátní přepravu cestujících a zavazadel (tarif TR 10), čl. 240 – 242
ze všech železničních stanic, kde zastavují vlaky ČD, do stanice Litoměřice město a Litoměřice horní
nádraží.
První den zpáteční jízdenky musí být v intervalu 12. – 21. 9. 2013.
Pro cestu zpět z Olomouce musí být účast potvrzena orazítkováním jízdenky na přední (lícové) straně
pamětním razítkem, které cestující získá v areálu výstaviště na stánku Českých drah v průběhu konání
akce.
Vzor razítka:

Bližší informace o výstavě naleznete na www.zahrada-cech.cz.
Ostatní podmínky dle tarifu TR 10 a Smluvních přepravních podmínek Českých drah pro veřejnou
drážní osobní dopravu (SPPO) platí v plném rozsahu.

V Praze 26. srpna 2013
Bc. Roman Šulc, v. r.
z p. ředitele Odboru produktů a cenotvorby
České dráhy, a.s.
(vyřizuje: Libuše Říhová, tel.: 972 232 506, čj.: ČD GŘ 58 166/2013 – O28/2)
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Oddíl G: Různá sdělení, směrnice a pokyny
Mnohostranná dohoda M 260 dle oddílu 1.5.1 přílohy A dohody ADR (MD)
Ministerstvo dopravy si tímto dovoluje oznámit, že dne 6. srpna 2013 vstoupila pro Českou republiku
v platnost mnohostranná dohoda M 260 podle oddílu 1.5.1 Evropské dohody o mezinárodní silniční
přepravě nebezpečných věcí (ADR) v následujícím znění (český překlad anglického originálu):

MNOHOSTRANNÁ DOHODA M 260
dle oddílu 1.5.1 přílohy A dohody ADR
o obalech a kontejnerech obsahující látky, které v případě přepravy představují riziko udušení

(1) Odchylně od ustanovení pododdílu 5.5.3.6 a 5.5.3.7 obaly a kontejnery obsahující látky, které
v případě přepravy představují riziko udušení, musí být v souladu s ustanoveními uvedenými
níže:
(2) Pododdíly 5.5.3.6 a 5.5.3.7 se použijí pouze tehdy, pokud existuje riziko udušení ve vozidle
nebo velkém kontejneru. Zhodnocení tohoto rizika je na účastnících, s přihlédnutím
k nebezpečí vyplývajících z používání látek pro chlazení nebo klimatizace, množství látek,
které jsou přepravovány, délka trvání cesty a typy použitého přepravního prostředku.
Předpokládá se, že balení obsahující jako chladivo suchý led (UN 1845) nepředstavují takové
riziko.
(3) Tato dohoda platí do 31. prosince 2014 pro přepravy po území smluvních stran dohody ADR,
které podepsaly tuto dohodu. Pokud bude vypovězena před tímto datem alespoň jedním
ze signatářů, zůstane platnou pouze pro přepravy uskutečňované po území mezi smluvními
stranami dohody ADR, které podepsaly tuto dohodu a nevypověděly.

V Praze dne 12. srpna 2013
Příslušný orgán pro ADR v České republice

V Praze 12. srpna 2013
Ing. Ladislav Němec, v. r.
Ředitel Odboru silniční dopravy
Ministerstvo dopravy
(vyřizuje: Ing. Eva Hudečková, DiS., tel.: 225 131 577, čj.: 277/2010-110-SDNA/35)
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Mnohostranná dohoda M 264 dle oddílu 1.5.1 přílohy A dohody ADR (MD)
Ministerstvo dopravy si tímto dovoluje oznámit, že dne 6. srpna 2013 vstoupila pro Českou republiku
v platnost mnohostranná dohoda M 264 podle oddílu 1.5.1 Evropské dohody o mezinárodní silniční
přepravě nebezpečných věcí (ADR) v následujícím znění (český překlad anglického originálu):
MNOHOSTRANNÁ DOHODA M 264
dle oddílu 1.5.1 přílohy A dohody ADR
o značení svazků lahví

(4) Odchylně od pododdílu 6.2.3.9.7, svazky lahví vyrobené před 1. červencem 2013 v souladu
s požadavky platnými do 31. prosince 2012 nemusí být značeny v souladu s 6.2.3.9.7.2
a 6.2.3.9.7.3, až do další periodické inspekce a zkoušky.
(5) Tato dohoda platí do 31. prosince 2014 pro přepravy po území smluvních stran dohody ADR,
které podepsaly tuto dohodu. Pokud bude vypovězena před tímto datem alespoň jedním
ze signatářů, zůstane platnou pouze pro přepravy uskutečňované po území mezi smluvními
stranami dohody ADR, které podepsaly tuto dohodu a nevypověděly.

V Praze dne 12. srpna 2013
Příslušný orgán pro ADR v České republice

V Praze 12. srpna 2013
Ing. Ladislav Němec, v. r.
Ředitel Odboru silniční dopravy
Ministerstvo dopravy
(vyřizuje: Ing. Eva Hudečková, DiS., tel.: 225 131 577, čj.: 277/2010-110-SDNA/35)
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