Evropské společenství
CZ(l)

Krajslcý uřad
Olomouckého kraje

LICENCE č. osazzl

Thto licence opravňuje

(2)

JIMIK s.r.o.

'19001

s.
r.o

.

pro mezinárodní silničnínákladní přepravu pro cizí potřebu

Jeseník

Lipovská1207187

IČ: 020 58 162

k l"ýkonu mezinárodní silničnínákladní přepraly pro cizí pořebu jakoukoli trasou pro jízdy
nebo jejich části prováděné na územíSpolečenství podle nařízení Evropského parlamentu
a Rady (ES) č. 107212009 ze dne 2I. října 2009 o společných pravidlech pro přístup na trh
mezinárodní silničnínrikladní dopraly a v souladu s obecnými ustanoveními této licence.
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Zvláštní pomámky:

JI
M

Tato licence je platná od

VydáLrro

v

l1.09.20l3

Olomouci

do

l0,09.2023

l1.09.2013

a.*'ll'č
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(|)Rozlišovaci značky člen§kých států: (B) Belgie, (Bc) Bulharsko, (cz)
Česká r€publika, (DK) Dán§ko, (D) Německo, (EsT) E§tonsko,
( lRL) trsko, (GR) Řecko, (E) Španěl§ko,(F) Fíancie, (I) Itáie, (cY)Kypr, ( LV)Lotyšsko, (LT)Litva, (L)Lucembursko, (H
)Maďarsko, (MT)Malta,
(NL) Nizozern§ko, (A) R.kousko, (PL) Polsko, (P) Portugalsko, (Ro) Rumunsko, (slo) slovin§ko, (sK) slov€n§ko. (FIN) Finsko, (s) švéd§ko,

(UK) spojené králo\§tvi,
Jméno, název nebo obchodni firma a úplná adresa podnikatele v silnični nákladni dopravě.
lr) Podpis a razitko příslušnéhoorgánu nebo §ubjekfu }ryd.ivajiciho licenci.

o

OBECNÁUSTANOVEŇ
Tato licence se vydává na základě nařízení (ES) č. 107212009.

Opravňuje držitele k výkonu mezináíodní silnični nákladní přeprayy pro cizí potřebu jakoukoli
trasou pro jizdy nebo část jizd prováděných na územi Společenství, připadně za podmínek,
které jsou v ni stanoveny,
pokud jde o jízdu vozidla, při které ležívychozia cílovémisto ve dyou různých členských
státech, s průjezdem nebo bez průjezdu jedním či více členskými státy nebo jednou či vice
třetími zeměmi,

-

pokud jde o jizdu vozidla, při které leži v,ýchozí misto v jednom členskémstátu a ciloyé
misto v třetí zemi nebo naopak, s průjezdem nebo bez průjezdu jedním či vice člens§ými
státy nebo jednou či více třetími zeměmi,

-

pokud jde o jizdu vozidla mezi třetími zeměmi s průjezdem po územíjednoho nebo více
členských stítů,

s.
r.o

.

-

jakož i k jízdě bez nákladu související s takoqými přepravami.

Při přepravě z členskéhostátu do třeti země a naopak

se tato licence vztahuje na část jizdy
provedenou na územíSpolečenství.Je platná na územíčlenského§tátu nakládky nebo lykládky
až po uzavíeni potřebné dohody mezi SpolečensMm a dotyčnou třetí zemi podle nařizeni
(Es) č. 1072/2009.

Licence je na jméno držitele a je nepřenosná.

Můžebýt odejmuta příslušn]im orgánem členskéhostátu, kterýji vydal, zejména jestlře držitel:
nesplňuje všechny podminky stanoyené pío použivání této licence,

IK

-

předložil nesprávné informace o údajíchpožadovaných k vydání nebo prodlouženi platnosti
licence.

Prvopis licence musí být uchováván podnikem silničnínák]adní dopraly.
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Opis licence se musí nacházet ve vozidle(l), U soupravy vozidel musí být uchováván y tažném
vozidle. Platí pro celou soupraw vozidel, a to i v případě, že přivěs nebo návěs není uveden
do provozu nebo íegistrován jménem držitele licence nebo že je uveden do provozu nebo
registroYán Y jiném státě.
Licence musí být píedložena na žádost oprávněného kontrolora.

Držitel je povinen dodržovat na územíkaždéhočlenského státu jeho platné. právni a správni
předpisy, zeiména předpisy upravujici provozování dopravy a silničníprovoz.

(|)

se rozumi samo§tatné motorové vozidlo regi§tíované v čl€nském sátě nebo soúpraYa vozidel,
"vozidlem"
Yozidlo r€gistrováno v členskémstátě, uíčenéYilučně pro nákladni přeprai!,

u které je alaspoň motorové

