DOPRAVNÝ ÚRAD
LETISKO M. R. ŠTEFÁNIKA, 823 05 BRATISLAVA
TRANSPORT AUTHORITY
M. R. STEFANIK AIRPORT, 823 05 BRATISLAVA, SLOVAK REPUBLIC
č.: 16272/2019/PBVCP-1

PLAVEBNÉ OPATRENIE
č. 84/2019
o oznamovaní odstavenia plavidiel na vodnej ceste Dunaj
V zmysle § 39 písm. o) bod 1 zákona NR SR č. 338/2000 Z.z. o vnútrozemskej plavbe a
o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ukladá Dopravný úrad
( ďalej len „ DÚ “ ) toto plavebné opatrenie, ktorým určuje podmienky prevádzky plavidiel
na vodnej ceste Dunaj.
Čl.1
Vodcovia plavidiel a zostáv plavidiel, ktoré zostanú stáť alebo sú zo závesu odstavené na
slovenskej strane plavebnej dráhy vodnej cesty Dunaj, vrátane miest určených na kotvenie
alebo státie, sú povinní bezodkladne túto skutočnosť oznámiť na kapitanáte Dopravného
úradu a to rádiofonicky alebo telefonicky:
–

pre úsek r.km 1880,26 – 1794,00 – kapitanát Bratislava
rádiofónický kanál VHF 22 a tel. č.: 00421/2/ 48 777 626 alebo 00421917 562 069,

–

pre úsek r.km 1794,00 – 1708,20 – kapitanát Komárno
rádiofónický kanál VHF 18 a tel. č.: 00421/35/69 21 853 alebo 00421917 562 079.

Ukončenie státia plavidla alebo zostavy plavidiel je vodca plavidla povinný bezodkladne
oznámiť na príslušný kapitanát.
Dĺžka doby státia môže byť príslušným kapitanátom obmedzená.
Čl.2
Vodca plavidla alebo zostavy plavidiel oznámi na príslušný kapitanát tieto údaje:
– presné miesto odstavenia plavidla alebo plavidiel,
– evidenčné označenie a štát registrácie plavidiel,
– počet odstavených plavidiel,
– druh nákladu v prípade, ak sú odstavené plavidlá naložené,
– dôvod odstavenia týchto plavidiel,
– predpokladaný čas státia.
Čl. 3
Toto plavebné opatrenie sa nevzťahuje na malé plavidlá a plavidlá správcu vodného toku.

Poštová adresa: Letisko M. R. Štefánika, 823 05 Bratislava

IČO: 42355826

Internet: www.nsat.sk

Čl. 4
Týmto plavebným opatrením nie sú dotknuté práva a povinnosti ostatných orgánov
a organizácií štátnej a verejnej správy. Zároveň sa ním ruší Plavebné opatrenie č. 151/2016
o oznamovaní odstavenia plavidiel na vodnej ceste Dunaj, vydané 19.12.2016.

V Bratislave dňa 31.07.2019

Mgr. Roman Kiss
riaditeľ
divízie vnútrozemskej plavby
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