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Oddíl N: Železniční nákladní přeprava ČD – Věci přepravní a tarifní
Mezinárodní přeprava zboží po železnici – podej zásilek s jedním nákladním listem CIM
nebo jedním vozovým listem CUV – zrušení (ČD Cargo, a. s.)
K datu 31. prosince 2014 se ruší vyhláška PTV č. N 29/51-52/2008 „MEZINÁRODNÍ PŘEPRAVA ZBOŽÍ
PO ŽELEZNICI – podej zásilek s jedním nákladním listem CIM nebo vozovým listem CUV“.
Tato agenda bude nadále řešena pouze na internetových stránkách www.cdcargo.cz.
V Praze dne 8. 12. 2014
Michal Roh, v.r.
ředitel odboru podpory prodeje
ČD Cargo, a.s.

(vyřizuje: Hana Tomášková, tel.: 725 556 043, čj.: ČD Cargo, a. s., čj.: 1602/2014-07/4)
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Oddíl G: Různá sdělení, směrnice a pokyny
Oznámení o vydávání Přepravního a tarifního věstníku Ministerstva dopravy v roce 2014
(Ministerstvo dopravy)
V roce 2015 bude Ministerstvo dopravy vydávat Přepravní a tarifní věstník podle potřeby, zpravidla
dvakrát měsíčně ve čtrnáctidenních intervalech.
Termíny odevzdání příspěvků pro jednotlivá čísla jsou: 16. ledna, 30. ledna, 13. února, 27. února,
13. března, 27. března, 10. dubna, 24. dubna, 7. května, 22. května, 5. června, 19. června, 3. července,
17. července, 31. července, 14. srpna, 28. srpna, 11. září, 25. září, 9. října, 23. října, 6. listopadu,
20. listopadu, 4. prosince, 16. prosince.
Věstník bude vycházet v elektronické podobě na webových stránkách Ministerstva dopravy:
www.mdcr.cz/cs/Vestniky/Prepravni_a_tarifni_vestnik.htm. Věstník obvykle vyjde do pěti pracovních
dnů od uzávěrky.
Samotné příspěvky přijímá Ministerstvo dopravy výhradně ve formátu čitelném v programu MS Office
(*.doc, *.docx, *.rtf apod.). Příspěvky musí obsahovat název příspěvku psaný počátečním velkým
písmenem a následně malými písmeny, pokud pravidla spisovné češtiny nestanoví jinak. Dále všechny
údaje o tom, kdo dokument vydal a kdo jej vyřizuje (jméno a příjmení, telefon, číslo jednací).
Příspěvky do Přepravního a tarifního věstníku jsou přijímány na e-mailové adrese vestniky@mdcr.cz.
V Praze dne 19. prosince 2014
Mgr. Tomáš Neřold, M. A., v. r.
Pověřený vedením samostatného oddělení tiskového
Ministerstvo dopravy
(vyřizuje: Mgr. Zdeněk Neusar, tel.: 225 131 034, čj.: 102/2014-072-TO/2)
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Přepravní a tarifní věstník č. 25/2014 zpracovalo a vydalo v Praze 19. prosince 2014:

Nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12
110 15 Praha 1
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