Sazebník úhrad za služby "Veřejného přístavu Lovosice"
Cenový předpis pro užívání pozemní části veřejného přístavu v souvislosti s užíváním přístavu plavidlem vydané ve smyslu ustanovení § 6b odst. 3 zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské
plavbě, ve znění pozdějších předpisů.

Sazebník vydává:

Veřejný přístav Lovosice je majetkem státu, s nímž je příslušné hospodařit Ředitelství vodních cest ČR.
Ředitelství vodních cest ČR, jako vlastník a provozovatel přístavu
ceny jsou uvedeny včetně DPH
ceník platný od 1.5.2019

Sazby spojené se stáním plavidla
poplatek
typ plavidla

doplňující informace
Kč / den

Plovoucí zařízení a plovoucí tělesa do 50m
Plovoucí zařízení a plovoucí tělesa nad 50m
Plovoucí stroje
Nákladní motorové a tankové lodě
o nosnosti do 500 t
o nosnosti 501 - 1000 t
o nosnosti nad 1000 t
Vlečné a tlačné čluny
o nosnosti do 500 t
o nosnosti 501 - 1000 t
o nosnosti nad 1000 t
Remorkéry
Osobní (kabinové) plavidlo bez cestujících
Malé plavidlo do 20 m
Speciální lodě do 30m
Speciální loď od 30 do 80 m
Speciální loď delší jak 80 m

300,700,350,300,500,700,200,400,600,300,600,200,300,600,800,-

1. Poplatek za využívání pozemní části přístavu v souvislosti s přístupem k plavidlu ve veřejném přístavu je stanoven za každý započatý den.
2. Poplatek je stanoven podle druhu plavidla, nosnosti a rozměrů plavidla, které jsou uvedeny v lodním osvědčení nebo cejchovním průkazu, a které musí být současně uvedeny i při
přihlášení plavidla.
3. Poplatek není účtován v těchto případech:
a) při stání plavidla a bezpečnému přístupu na plavidlo za vysokého vodního stavu, zámrazy nebo při chodu ledu, jelikož se jedná o přístav s ochranou funkcí,
b) při výkonu činnosti správcem vodní cesty přímo související se správou vodní cesty,
c) v ostatních případech odsouhlasených provozovatelem přístavu (např. nemožnost odplutí plavidla z důvodu nízkého vodního stavu na vodní cestě, apod.).
4. Úhrada poplatku je možná v hotovosti nebo na fakturu.
5. Ohlašovací povinnost, dodržování přístavního řádu a pokynů provozovatele pozemní části přístavu jsou pro všechny provozovatele plavidel závazné. Nepřihlásí-li vůdce nebo
provozovatel plavidlo k pobytu v přístavu, nezbavuje ho to povinnosti uhradit náhrady za použití pozemní části přístavu.
6. Cenový předpis je součástí přístavního řádu.
7. Možnost stání plavidly je až do vyčerpání volných poloh.

V rámci stání plavidla jsou k dispozici zdarma následující služby:
a) možnost krátkodobého parkování 1 osobního automobilu za účelem zásobování plavidla
b) ukládání tříděného tuhého komunálního odpadu souvisejícího s užíváním stání (areál společnosti Brassica)

Telefon do přístavu pro objednání služeb:

Další služby

Sazba

Připojení na elektrickou energii
Připojení na vodovod

dle aktuálního ceníku společnosti
Brassica

+420 602 284 379

Odběr služeb je nutné nahlásit na vrátnici společnosti Brassica. Tyto služby
jsou fakturovány ŘVC ČR.

Kontakty:
Ředitelství vodních cest ČR:

tel.:
e-mail:

Nábřeží L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1
+420 225 131 732
+420 602 284 379
rvccr@rvccr.cz
hhttp://www.rvccr.cz
Ředitelství vodních cest ČR

Správce přístavu:

nábř.L.Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1
IČ: 26089361, e-mail: rvccr@rvccr.cz, ID Datové schránky: ndn5sk, e-podatelna: podatelna@rvccr.cz

vydáno:

30.04.2019

Ing. Lubomír Fojtů v.r.
ředitel Ředitelství vodních cest ČR
Po vodě – ekologicky, levně a v pohodě

