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Alternativy provozování vozidel na železniční síti v ČR
Zákon o dráhách č. 266/1994, § 43

START

Zákon o dráhách č. 266/1994, § 43 b
Žadatel (vlastník, držitel nebo dopravce železničního vozidla)

Vyhláška č. 173/1995, § 59, odst. 2

*

Zákon o dráhách č. 266/1994, § 43, odst. 1

°

Žádost o provoz na území ČR
Drážní úřad podmínky nestanovuje

•

Ve smyslu směrnice 2008/57/ES, článku 21 nebo 25
Ve smyslu vyhlášky č. 173/1995, §59, odst. 2
Ve smyslu rozhodnutí 2011/665/EU, článku 2, odst. 3

Směrnice o interoperabilitě 2008/57/ES, čl. 21, odst. 12

Je vozidlo schváleno
a registrováno
v zahraničí ?

Ne

Je držitelem
subjekt z ČR ?

Ne

Ano
Ano
Ano
Chce žadatel
povolení na celou
železniční síť ?

Ano

Má vozidlo
průkaz
způsobilosti
vozidla (PZV) ?

Ne
Ne

Ano
Je vozidlo
schváleného
typu ?

Žádost o
vydání PZV

Ano
Jedná se o
historickou
jízdu ?

Ne
Ne

DÚ vystaví
PZV
Chce žadatel
přepravit vozidlo
neschváleného
typu zvláštní
jízdou ?

Ano

Průkaz
způsobilosti
drážního vozidla

Ne
Schválení typu podle § 43 b
jen za podmínky, že vozidlo
je zapsáno v ERATV*

Schválení typu podle
§ 43

Ne

Chce žadatel
provoz jen do
pohraniční
stanice ?
a) žádost o dodatečné
povolení*
b) doklad o schválení v
jiném MS
c) technické údaje o vozidle
a plán údržby
d) záznamy provozu a
údržby vozidla

Ano

Bude vozidlo
provozováno
podle 173/95,
§59,odst. 2 ?

Ne

Povolení
udělené před
19.7.2008 ?

Ne

Řeší URMIZA
Ano
Ano

a)
b)
c)
d)

výsledek TBZ
vydání průkazu způsobilosti
UTZ
formulář do registru
vydání průkazu způsobilosti
vozidla

i)
j)
k)
l)
m)

zkrácený formulář do
registru
průkaz UTZ VZ pokud má
vozidlo mobilní část
průkaz způsobilosti vozidla
se nevydává°
TBZ se nevykonává°
zapsání CZ do dodatkové
tabulky

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

žádost o dodatečné povolení*
zkrácený formulář do registru
průkaz UTZ VZ pokud má vozidlo
mobilní část
průkaz způsobilosti vozidla se
nevydává°
TBZ se nevykonává°
zapsání CZ do dodatkové tabulky
jízdy dle podmínek provozovatele
dráhy
prohlášení o shodě s typem*

Jízdy dle podmínek
provozovatele dráhy.
Dodatečné povolení
s podmínkami (zapsání CZ
do dodatkové tabulky).
Průkazy UTZ a
způsobilosti vozidla se
nevydávají°.

KONEC

