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Část oznamovací
Oznámení cen jednotlivých typů autobusů v r. 2016 pro výpočet přiměřeného zisku (MD)
Nařízení vlády č. 493/2004 Sb., kterým se upravuje prokazatelná ztráta ve veřejné linkové dopravě, ukládá
v § 3 odst. 4 Ministerstvu dopravy oznámit pro každý kalendářní rok ceny jednotlivých typů autobusů, které
se používají pro výpočet přiměřeného zisku.
Pro kalendářní rok 2016 oznamuje Ministerstvo dopravy tyto ceny autobusů MHD:
Kategorie do 7,5 m
Autobus nízkopodlažní

1 750 000,- Kč

Kategorie do 10,7 m
Autobus nízkopodlažní

4 000 000,- Kč

Kategorie do 13 m
Autobus nízkopodlažní

4 520 000,- Kč

Kategorie nad 13 m
Autobus nízkopodlažní

7 350 000,- Kč

Pro kalendářní rok 2016 oznamuje Ministerstvo dopravy tyto ceny autobusů MHD
na plynový pohon:
Kategorie do 10,7 m
Autobus nízkopodlažní

5 650 000,- Kč

Kategorie do 13 m
Autobus nízkopodlažní

5 750 000,- Kč

Kategorie nad 13 m
Autobus nízkopodlažní

8 200 000,- Kč

Pro kalendářní rok 2016 oznamuje Ministerstvo dopravy tyto ceny linkových autobusů:
Kategorie do 7,5 m
Autobus standard

1 620 000,- Kč

Kategorie do 10,7 m
Autobus standard
Autobus nízkopodlažní

3 990 000,- Kč
4 020 000,- Kč

Kategorie do 13 m
Autobus standard
Autobus nízkopodlažní

3 920 000,- Kč
4 220 000,- Kč

Kategorie nad 13 m
Autobus standard
Autobus nízkopodlažní

6 500 000,- Kč
6 480 000,- Kč
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Pro kalendářní rok 2016 oznamuje Ministerstvo dopravy tyto ceny linkových autobusů
na plynový pohon:
Kategorie do 10,7 m
Autobus standard
Autobus nízkopodlažní

4 500 000,- Kč
4 700 000,- Kč

Kategorie do 13 m
Autobus standard
Autobus nízkopodlažní

5 300 000,- Kč
4 825 000,- Kč

Kategorie nad 13 m
Autobus nízkopodlažní

8 200 000,- Kč

V Praze dne 30. listopadu 2015
Ing. Magdalena Faltýsková, v. r
ředitelka odboru financí a ekonomiky
Ministerstvo dopravy

(Vyřizuje: Ing. Eliška Kleinerová, tel. 225 131 042, č.j.: 10/2015-410-HO/14)
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Přeprava UN 3291 ODPAD KLINICKÝ NESPECIFIKOVANÝ, J.N. dle VC 3 (MD)
V souvislosti s pravidelnou dvouletou změnou Evropské dohody o mezinárodní silniční přepravě
nebezpečných věcí ADR dochází v revizi ADR 2015 k úpravě podmínek přeprav UN 3291 ODPAD KLINICKÝ
NESPECIFIKOVANÝ, J.N. nebo ODPAD (BIO)MEDICÍNSKÝ, J.N. nebo ODPAD MEDICÍNSKÝ REGULOVANÝ, J.N.
Specificky pro toto UN 3291 je pro přepravu uvedeno zvláštní ustanovení VC3 - Přeprava ve volně loženém
stavu je dovolena ve speciálně vybavených vozidlech nebo kontejnerech podle norem stanovených
příslušným orgánem země původu. Z tohoto důvodu navrhuje Ministerstvo dopravy s přihlédnutím
k Metodického doporučení MŽP k nakládání s odpady ze zdravotnictví a Metodického doporučení Státního
zdravotnického ústavu pro přepravu nebezpečného odpadu ze zdravotnických zařízení z hlediska požadavků
ADR následující metodické doporučení – normu:
„Přeprava ve volně loženém stavu je dovolena v uzavřených vozidlech s kovovou konstrukcí pouze jako
vozová zásilka.
a) Uzavřená vozidla pro volně ložené látky a jejich otvory musí být těsné.
Ložné prostory musí být omyvatelné a snadno čistitelné, konstrukce nesmí vytvářet podmínky, aby
po vykládce zůstávaly ve vozidle zbytky odpadů.
Ložné prostory pro volně ložené látky musí mít neporézní vnitřní povrchy a musí být bez prasklin
nebo jiných vad, které by mohly poškodit obaly uvnitř, bránit desinfekci nebo dovolit nežádoucí únik
odpadů.
Konstrukce vozidel musí umožnit snadnou a bezpečnou nakládku a vykládku bez poškození kusů.
b) Odpady UN čísla 3291 musí být uloženy v uzavřeném vozidle pro volně ložené látky v těsných,
hermeticky uzavřených plastových pytlích konstrukčního typu odzkoušeného a schváleného podle
OSN, které vyhověly příslušným zkouškám pro přepravu tuhých látek obalové skupiny II, a značených
podle 6.1.3.1. Takové plastové pytle musí z hlediska odolnosti proti nárazu a proti roztržení vyhovět
normám ISO 7765-1:1988 „Plastový film a fólie – Určení odolnosti proti nárazu metodou volného
pádu tělesa – Část 1: Metody zvané „schodiště“ a ISO 6383-2:1983 „Plasty – Film a fólie – Určení
odolnosti proti roztržení – Část 2: Elmendorfova metoda“. Každý pytel musí mít odolnost proti nárazu
nejméně 165g a odolnost proti roztržení nejméně 480 g jak v rovnoběžné, tak i v kolmé rovině
vzhledem k podélné rovině pytle. Nejvyšší čistá (netto) hmotnost každého plastového pytle musí být
30 kg.
c) Odpady UN čísla 3291, které obsahují kapaliny, musí být přepravovány jen v plastových pytlích
obsahujících dostatečné množství absorpčního materiálu, aby pohltil všechnu kapalinu, bez jejího
úniku do kontejneru pro volně ložené látky.
d) Odpady UN čísla 3291 obsahující ostré předměty, musí být přepravovány jen v tuhých obalech
konstrukčního typu odzkoušeného a schváleného podle OSN, které vyhovují ustanovením pokynů
pro balení P621, IBC620 nebo LP621.
e) Tuhé obaly uvedené v pokynech pro balení P621, IBC620 nebo LP621 mohou být rovněž použity. Musí
být řádně zajištěny, aby se zamezilo poškození za normálních podmínek přepravy. Odpady
přepravované v tuhých obalech a plastových pytlích společně v tomtéž uzavřeném kontejneru pro
volně ložené látky musí být přiměřeně navzájem odděleny, např. vhodnými tuhými přepážkami,
kovovými mřížkami nebo jinými zajišťovacími prostředky, aby se zamezilo poškození obalů za
normálních podmínek přepravy.
f)

Odpady UN čísla 3291 v plastových pytlích nesmějí být naloženy do uzavřeného vozidla pro volně
ložené látky takovým způsobem, že by se pytle mohly poškodit.
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g) Uzavřená vozidla pro volně ložené látky musí být po každé jízdě prohlédnuty, aby se odhalil každý
případný únik nebo rozlití. Jestliže odpady UN čísla 3291 unikly nebo se rozlily do uzavřeného
kontejneru pro volně ložené látky, smí být znovu použit až po důkladném vyčištění a, pokud je to
nutné, po desinfekci a dekontaminaci vhodným prostředkem. S odpady UN čísla 3291 nesmějí být
společně přepravovány žádné jiné věci, než jsou medicinální nebo veterinární odpady. Tyto jiné
odpady přepravované v tomtéž uzavřeném kontejneru pro volně ložené látky musí být prohlédnuty,
aby se odhalila případná kontaminace.

V Praze dne 15. prosince 2015
Mgr. Pavol Baran, v. r
ředitel odboru silniční dopravy
Ministerstvo dopravy

(Vyřizuje: Ing. Luboš Rajdl, tel. 225 131 271, č.j.: 220/2015-110-SP/1)

Oznámení o vydávání Věstníku dopravy Ministerstva dopravy v roce 2016 (MD)
V roce 2016 bude Ministerstvo dopravy vydávat Věstník dopravy podle potřeby, zpravidla jedenkrát měsíčně.
Termíny odevzdání příspěvků pro jednotlivá čísla jsou:
15. ledna, 12. února, 11. března, 8. dubna, 6. května, 3. června, 1. července, 29. července, 26. srpna, 23. září,
21. října, 18. listopadu, 16. prosince.
Věstník bude vycházet v elektronické podobě na webových stránkách Ministerstva dopravy
http://www.mdcr.cz/cs/Vestniky/Vestnik_dopravy.htm. Věstník obvykle vyjde do pěti pracovních dnů
od uzávěrky.
Samotné příspěvky přijímá Ministerstvo dopravy výhradně ve formátu čitelném v programu MS Office (*.doc,
*.docx, *.rtf apod.). Příspěvky musí obsahovat název příspěvku psaný počátečním velkým písmenem
a následně malými písmeny, pokud pravidla spisovné češtiny nestanoví jinak. Dále všechny údaje o tom, kdo
dokument vydal a kdo jej vyřizuje (jméno a příjmení, telefon, číslo jednací).
Příspěvky do Věstníku dopravy jsou přijímány na e-mailové adrese vestniky@mdcr.cz.

V Praze dne 10. prosince 2015
Mgr. Jakub Stadler, v. r
ředitel odboru komunikace
Ministerstvo dopravy

(Vyřizuje: Jana Rumlenová, tel. 225 131 584, č.j.: 22/2015-072-ORG/1)
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Věstník dopravy č. 13 zpracovalo a vydalo v Praze 22. prosince 2015:

Nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12
110 15 Praha 1
posta@mdcr.cz
ISSN 1805-9627
http://www.mdcr.cz/cs/Vestniky/default.htm
http://www.mdcr.cz
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