PŘEDÁVÁNÍ VÝBUŠNIN V RÁMCI EU
(kromě střeliva)
(čl. 11 směrnice 2014/28/EU)

Intra-Community transfer of explosives (except ammunition)
(Article 11 of Directive 2014/28/EU)

1. Druh povolení (Nature of authorisation)
Datum uplynutí platnosti: (Expiry date):
Jednorázové předávání

✔

(Single transfer)

Opakované předávání – určitá doba
(Multiple transfers – fixed period)

2. Údaje o dotčených osobách (Details of operators concerned)
2.2. Dodavatel (Supplier)
2.1. Příjemce (žadatel) (Recipient applicant)
Název (Name):

Název (Name):

IČO (Ident. number):

IČO (Ident. number):

Adresa sídla (Address - headquarters):

Adresa sídla (Address - headquarters):

Telefon (Telephone):
Fax:
E-mail:
Podpis (Signature):

Telefon (Telephone):
Fax:
E-mail:

Elektronický podpis žadatele

2.3. Dopravce (dopravci) (Transport operator(s))
Název (Name):

Název (Name):

Název (Name):

IČO: (Ident. number)
Adresa sídla (Address – headquarters):

IČO: (Ident. number)
Adresa sídla (Address – headquarters):

IČO: (Ident. number)
Adresa sídla (Address - headquarters):

Telefon (Telephone):
Fax:
E-mail:

Telefon (Telephone):
Fax:
E-mail:

Telefon (Telephone):
Fax:
E-mail:

3. Úplný popis výbušnin (Full description of the explosives)
UN číslo
(UN No.)

Třída/klasifikační
kód
(Class/Division)

Obchodní název nebo
pojmenování podle
přílohy A ADR
(Trade name or UN
proper shipping name)

Označení CE
ano/ne
(CE Marking)
(Yes/No)
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano

Ano
Ano

Název a sídlo výrobce
(Name and address of the
manufacturer)

Množství
(Quantity)
(kg, ks, m)

Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano

4. Údaje o přepravě (Transfer details)
4.1. Místo a čas (Location and calendar):
Místo vypravení (Place of departure):

Datum vypravení (Departure Date):

Místo určení (Place of delivery):

Předpokládané datum doručení (Expected arrival date):

4.2. Popis trasy přepravy (General circumstances of the itinerary):
Země
(Country)

Místo vstupu
(Point of entry)

Místo výstupu
(Point of exit)

Přepravní prostředek
(Means of transport)

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

5.Povolení od orgánů tranzitních členských států včetně jednoznačné identifikace (např.
razítko) (Authorisations from the authorities in the Member States of transit including secure identification (e.g. stamp)
DATUM
POVOLENÍ

ČÍSLO
POVOLENÍ

DATUM UPLYNUTÍ
PLATNOSTI

(Date of authorisation)

(Authorisation number)

(Expiry date)

TRANZITNÍ
ZEMĚ

DATUM
POVOLENÍ

ČÍSLO
POVOLENÍ

DATUM UPLYNUTÍ
PLATNOSTI

(Transit countries)

(Date of authorisation)

(Authorisation number)

(Expiry date)

ZEMĚ PŮVODU
(Country of origin)
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Razítko
(Stamp)

6. Povolení Českého báňského úřadu, Kozí 4, 110 01 Praha 1, Czech Republic
(Authorisation from the autority in the Member State of recipient (including secure identification)

Datum (Date):
Číslo povolení (Authorisation No.):
Datum uplynutí platnosti (Expiry date):
Další podmínky, je-li to nezbytné z bezpečnostních zájmů (Ano/Ne) (Other conditions, if necessary) (Yes/No)):

Podpis (Signature)
Funkce na Českém báňském úřadu (Position in signatory authority):
Vysvětlující poznámky
1. Příjemce výbušnin vyplní oddíly 1 až 4 formuláře o předávání výbušnin v rámci Společenství a předloží uvedený formulář ke
schválení příslušnému orgánu místa určení (ČBÚ).
2. Osoba odpovědná za předávání musí společně s obdržením povolení od příslušného orgánu místa určení (oddíl 6) informovat o
předání také tranzitní členské státy, jejichž povolení jsou rovněž vyžadována (oddíl 5). Povolení příslušných orgánů mohou být
uvedena v jednom formuláři nebo mohou tvořit soubor jednotlivých formulářů. V každém případě musí mít povolení
jednoznačnou identifikaci.
3. Pokud jsou podle příslušného orgánu členského státu nezbytné zvláštní požadavky na bezpečnost, musí být ve formuláři veškeré
nezbytné informace uvedeny předem.
4. V každém případě musí formulář doprovázet výbušniny až do místa jejich určení.
5. „Úplným popisem výbušnin“ se rozumí obchodní název a/nebo oficiální pojmenování OSN pro přepravované věci a jiný příslušný
údaj, který napomáhá identifikaci předmětů. Pokud nejsou výbušniny opatřeny označením CE, mělo by to být jasně uvedeno.
6. „Množstvím“ se rozumí počet kusů nebo čistá hmotnost výbušnin.

7. Účel, místo použití a místo skladování (Purpose, place of use and storage place)
Účel použit (Purpose of use)

Místo použití (Place of use)

*
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Místo skladování (Storage place)

