Odbor dopravy

Žádost o udělení licence
V souladu s ust. § 10 odst. 2 zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů tímto
podávám/-e žádost o udělení licence pro vnitrostátní linkovou osobní dopravu.
Název
provozovatele

MÍSTO ODESLÁNÍ

DNE

Sídlo
IČO

Forma dopravy
Veřejná linková doprava

Zvláštní forma linkové dopravy

Veřejná linková doprava
závazek veřejné služby:

ano /

ne /

jen část trasy nebo vybrané spoje

(uvést úsek nebo čísla spojů, příp. obojí)
(byl-li již udělen) pak s kým (název objednatele):
úhrada žákovského jízdného:

ano /

ne /

jen část trasy

(uvést úsek)
smlouva na žákovské jízdné (s kým):

Zvláštní forma linkové dopravy
kategorie
cestujících:
údaje o

právnické nebo

fyzické osobě, pro kterou se má doprava provozovat

„Vyplní se pro fyzickou osobu“:
jméno:
bydliště:
IČ:

„Vyplní se pro právnickou osobu“:
název:
sídlo:
IČ:

Krajský úřad Libereckého kraje
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Společné pro obě formy:
Číslo linky (bylo-li již přiděleno):
Žádaný název linky (případně uvést návrh na změnu názvu linky):

Přesný popis trasy linky (jen pokud se mění, s uvedením čísel silnic a názvů místních komunikací po kterých má být linka
vedena, je-li trasa vedena přes více krajů je nutné pro území každého kraje uvést trasu zvlášť, je možné uvést několik
různých variantních tras, neměly by se však zásadněji lišit, jinak by mohl dopravní úřad rozhodnout o rozdělení na více
linek):

Zastávky pro výstup a nástup, jejich úplné názvy a určení výchozí a cílové zastávky (jen pokud se mění, tvar názvů
zastávek je nutno uvést dle registru v celostátním informačním systému jízdních řádů, případné nové zastávky musí být
oficiálně zřízeny – stanoveny rozhodnutím příslušného silničního správního úřadu):
Výchozí zastávka:

Cílová zastávka:

Seznam nácestných zastávek
Úplný název zastávky:
Úplný název zastávky:
Úplný název zastávky:

Informace o časovém rozložení spojů (lze nahradit přiložením návrhu jízdního řádu):

Příloha

Přehled denní doby řízení, nepřetržité doby řízení, doby odpočinku každého z řidičů, bezpečnostních přestávek , (ve
výjimečných případech lze u veřejné linkové dopravy nahradit čestným prohlášením, u změny licence není nutno pokud
se tyto nemění):

Důvod změny licence (stručný popis, např. z důvodu změny trasy v úseku …, z důvodu přidání nové variantní trasy přes …,
zastávky … apod.):

Přílohy: doklad o vydání koncese nebo povolení (není nutno u změny licence)

Podpis + razítko (u podání se zabezpečeným elektronickým podpisem není nutno):
Potvrzení o přijetí podání:
Za Odbor dopravy Krajského úřadu Libereckého kraje převzal dne
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