Úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře
Myslíkova 171/31
110 00 Praha 1
www.updi.cz
OZNÁMENÍ O NAVRHOVANÉ NOVÉ SLUŽBĚ V OSOBNÍ DRÁŽNÍ DOPRAVĚ/
NOTIFICATION OF THE PROPOSED NEW RAIL PASSENGER SERVICE
ČÁST A - Kontaktní údaje/Part A - contact details
Název žadatele/Applicant's name:
Leo Express s.r.o.
Sídlo žadatele/Address of the applicant:
Řehořova 908/4, 130 00 Praha 3
IČ/Registration number:
066 61 572
Zodpovědná osoba/Responsible person:
Telefonní číslo/Phone number:
E-mail:
Údaje o licenci a bezpečnostním osvědčení žadatele (příp. stav získávání)/Licence and safety
certificate of the applicant:
vnitrostátní licence č. L/2018/1814, platná od 1.3.2018 na dobu neurčitou
osvědčení č. CZ1120180030, platné od 12.7.2018 do 11.7.2023

ČÁST B - Údaje o poskytování navrhované nové služby osobní drážní dopravy (podpůrné
dokumenty uveďte v příloze)/Part B - Information regarding the proposed new rail passenger
service
Plánovaný den začátku provozu nové služby/Planned starting date for the operation of the
new service:
15.12.2019
Podrobné popisy trasy/Detailed route description
Výchozí stanice (země, stanice)/Location of departure (country, station):
Vsetín
Cílová stanice (země, stanice)/Location of destination (country, station):
Bohumín
Seznam stanic a zastávek a vzdálenosti mezi nimi/List of intermediate stops, distances:
8, vzdálenosti dle knižního jízdního řádu
Vsetín, Valašské Meziříčí, Hranice na Moravě, Suchdol nad Odrou, Studénka,
Ostrava-Svinov, Ostrava hl.n., Bohumín

Navrhovaný jízdní řád/Proposed timetable
Kapacita navrhované nové služby/Capacity of the proposed new service:
130 míst v každém spoji
Časové rozvržení, četnost /Timing, frequency:
1x denně

Navrhované časy odjezdů, příjezdů včetně zastávek a přípojů/Departure and arrival times including
intermediate stops and connections:
odjezd ze Vsetína cca 7:30,
odjezd z Bohumína cca 17:00

Odchylky v jízdním řádu (např. sezónní) pro každý směr jízdy/Deviations in timetable
(e.g. seasonal) per direction:

Zdůvodnění základního účelu služby jako mezinárodní osobní dopravy, které účelem je přeprava
cestujících mezi stanicemi umístěnými v různých členských státech/Justification that the principal
purpose of the proposed passenger service is to carry passengers between stations located in different
Member States:

Doplňující informace/Additional information:

Seznam příloh oznámení/List of annexes:

ČÁST C - Potvrzení o pravdivosti a úplnosti informací uvedených v tomto formuláři/
Part C - Confirmation about the validity and completeness of information in this document
Jméno/Name:
Funkce/Position:
Podpis/
Datum/Date:
8.2.2019
Signature:

Poznámka: v případě nedostatku místa ve formuláři uveďte ostatní důležité skutečnosti do přílohy
Note: in case of insufficient space on the form, indicate other important fact to annex
Žadatel zašle elektronicky formulář a přílohy do datové schránky: yhygbyn
nebo na e-mailovou adresu: podatelna@updi.cz

