POPIS ZAŘÍZENÍ SLUŽEB
Terminál Obrnice

Platnost: od 01. 01. 2020
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2 Služby
2.1 Technická zařízení pro překládku přepravních jednotek
Terminál disponuje zařízením pro přepravu přepravních jednotek:
a) Kontejnery ISO
b) Silniční intermodální návěsy

3 Popis zařízení
3.1 Seznam všech lokalit
Toto zařízení služeb se vyskytuje jen v jedné lokalitě.

3.2 Název lokality
Obrnice u Mostu.

3.2.1 Lokalita
Terminál Obrnice Areál nákladového nádraží
Obrnice 38, 434 01 Obrnice
GPS: 50°30'27.135"N, 13°41'49.780"E
Kontakt: Vedoucí terminálu: p. Váňa, tel. +420 737 235 819, vedouciterminal@m‐l.cz

3.2.2 Provozní doba
Po – Pá 6.00 – 22.00 hod.
Provozní doba je platná mimo státní svátky.

3.2.3 Technické vybavení
a) Dva čelní překladače (max 45 tun) pro překládku přepravních jednotek (kontejnery ISO,
silniční intermodální návěsy).
b) Skladová kapacita terminálu pro umístění přepravních jednotek je 1.600 TEU.
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c) Překládkové koleje, Obrnice, číslo stanice 545095:
a. Kolej č. 101 (232 m), není pod trakcí;
b. Kolej č. 102 (232 m), není pod trakcí;
c. Kolej č. 105 (233 m), není pod trakcí;
d. Kolej č. 26 (232 m), není pod trakcí.
d) Odstavná kolej, Obrnice, číslo stanice 545095:
a. Kolej č. 107 (233 m), není pod trakcí.

3.2.4 Plánované změny technického vybavení
Žádné.

4 Ceny
Ceny jsou stanoveny ve Všeobecných obchodních podmínkách, viz https://www.upline.cz/wp‐
content/uploads/2020/04/12 VPP‐termin%C3%A1lu v2.pdf

5 Podmínky přístupu
5.1 Právní podmínky
Přístup na terminál nevyžaduje nutnost uzavírat žádnou smlouvu s provozovatelem terminálu.

5.2 Technické podmínky
Přístup na terminál je umožněn v provozní době terminálu.
Volný přístup na terminál mají železniční a silniční dopravci, případně další třetí strany. Silniční
dopravci se musí prokázat příslušnými dokumenty opravňující je k nakládce jednotky.
K dispozici jsou všechny koleje terminálu, není nutná vlečková služba (pokud není požadována).

5.3 Samoobslužný způsob využití služeb souvisejících s železniční dopravou
Samoobslužné využití služeb není možné.
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5.4 IT systémy
Provozovatel využívá pouze IT systém pro samotný provoz terminálu, tj. příjem a expedici
přepravních jednotek na / z terminálu.

6 Přidělování kapacity
6.1 Žádosti o přístup k zařízení služeb nebo služby
Přístup na terminál je umožněn v provozní době terminálu. Žádost o přístup k zařízení služeb
provozovatel nepožaduje.

6.2 Vyřízení Žádosti
Žádost o přístup k zařízení služeb provozovatel nepožaduje.

6.3 Informace o dostupné kapacitě a dočasných omezeních kapacity
Terminál Obrnice je plně dostupný za výše uvedených podmínek, kapacita terminálu není omezena.
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