ŠTÁTNA PLAVEBNÁ SPRÁVA
Prístavná 10, 821 09 Bratislava 2
___________________________________________________________________________________
č.j.: 1068-BB1/2010
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PLAVEBNÉ OPATRENIE
č. 26/2010
„Podmienky Štátnej plavebnej správy na zaistenie bezpečnosti plavebnej prevádzky
na vodnej ceste Dunaj“

V zmysle ustanovení §4 ods.4, zákona NR SR č. 338/2000 Z.z. o vnútrozemskej
plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len
„Zákon“), a Výnosu č.1740/M-2001 Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií
Slovenskej republiky, ktorým sa vydali „Pravidlá bezpečnosti prevádzky plavidla po
vnútrozemských vodných cestách Slovenskej republiky“ (ďalej len „Výnos“), Štátna
plavebná správa vydáva „Podmienky Štátnej plavebnej správy na zaistenie bezpečnosti
plavebnej prevádzky na vodnej ceste Dunaj“ (ďalej len „Podmienky“), ktorými sa zaisťuje
bezpečnosť plavebnej prevádzky pri kolmom múre v r.km 1792,30 vodnej cesty Dunaj,
f. GAMOTA TRADING spol. s r.o., počas činnosti pri vykonávaní nakládky a vykládky
tovarov.

Počas činnosti musia byť dodržané nasledujúce podmienky:
-

plavidlá musia mať platné lodné listiny

-

pri výkone nakládky alebo vykládky musia
„Výnosu“ a „Zákona“

-

manipulácia bude vykonávaná v súlade s prevádzkovým poriadkom

-

plavidlá vykonávajúce prekladné práce sa smú vyväzovať len proti prúdu

-

obraty poprúdnych plavidiel, ktoré budú vykonávať činnosť
vykonajú obrat na r.km 1790,50

-

zákaz nakládky alebo vykládky pri rýchlosti vetra viac ako12,5 m/s alebo ľadochodu

-

maximálny počet plavidiel pristavených k hrane kolmého múru v r.km 1792,30
je jedno plavidlo na každej polohe, v prípade obsadenia kolmého múru plavidlá
čakajúce na vykládku alebo nakládku budú kotviť na odporučenom kotvisku v r.km
1783,1-1783,8

byť dodržané všeobecné podmienky

pri kolmom múre
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-

príchod a odchod plavidla nahlási vodca plavidla na Štátnu plavebnú správu –
pobočka Komárno – Kapitanát – telefón 035/2300303 alebo rádiofonným spojením
na kanály VHF 18

- počas manipulácie ako aj vyviazania plavidla musia byť posádky na plavidle
-

užívatelia sú povinní riadiť sa príkazmi a pokynmi prevádzkovateľa, opatreniami
a pokynmi Štátnej plavebnej správy, príkazmi a pokynmi správcu toku a dodržiavať
ustanovenia týchto „Podmienok“.

Toto Plavebné opatrenie, ktorým sa vydávajú „Podmienky“, nadobúda účinnosť dňom
vydania.

Ing. Jozef MORAVČÍK
riaditeľ Štátnej plavebnej správy
a vedúci služobného úradu

