
osvĚnč ENí  o BEzpnč NosTI-č ÁsT A
Osvědč ení  o bezpeč nosti potvrzují cí  uznání  systé mu zajiš ť ová,rrí  bezpeč nosti v rtí mci Evropské  unie v souladu se směmici

2004/49/ES a použ iteln mi vnitrostatní mi p edpisy

EU IDENTIFIKACNI CISLO : CZI1201 70009

ŽnUaZNIČ NÍ  PODNIK, KTERÉ MU SE OSVĚDČ ENÍ  UDĚLUJE

Právní  název: BF Logistics s.r.o.

Název ž elerutič ní ho podniku: BF Logistics s.r.o. Zkratka: BFL

Vnitrostátní  registrač ní  č í slo: 27 4 06 9l 1 DIC pro DPH: CZ27406911

SU BJ EKT VYDÁVAUÍ CÍ  OSVĚOČ ENÍ

Subjekí : Dráž ní  ad, Wilsonova 300/8, praha 2, pSČ  lzt 06

Stát: Č eská Republika

POUZITELNE VNITROSTATNI PREDPISY
Zákon ě.266/1994 Sb., o dráhách, ve zrění  pozdějš í ch p edpisrl
Vyhláš ka ě.37612006 Sb., o systé mu bezpeč nosti provozování  dráhy a dráalj dopravy, ve zrění  pozdějš í ch

p edpisri
Vyhláš ka č . l73ll995 Sb., dopravní Ťád drah, ve zněnipozděiš í ch p edpisri

ú on.lE o osvĚoč ertí
Toto je: - nové  osvědč ení  !

- obnovené  osvědč ení  tr
- aktualizovan é lzmé něné  !
osvědč ení

EU identifikač ní  č í slo p edchozí ho osvědč ení :
CZ Il20130041

Platnost od: l8.05 .2017 Do: 17 .05.2022

Typ služ by (typy služ eb): Dopravce provozuje neve ejnou nrákladní  dráž rí  dopravu za rič elem p epravy věcí ,

vč etně p epravy nebezpeč n ch věcí , na dráz.e celostátní  a drahách regionální ch.

Objem dopraw: mé ně než  500 mil. funokilometr roč ně

Velikostž eleznič ní ho podniku: st ední  podnik

DOPLNUJICI INFORMACE

Dafum vydání

15.05 .2017

vnit ní  referenč ní  č í slo

oSD/20l71219

Podpis

Razí tko orgánu



OSVĚpČ PXÍ  O BEZPPČ XOSTI- Č ÁST B

nezbytné  pro bezpeč n provoz dané  sí tě v souladu se směmicí  2004|49IES a použ iteln mi vnitrostáfuí mi p edpisy

EU IDENTIFIKAČ NÍ  Č Í sro : CZt2201 70009

1. ž u,nzNIč Ní  pooNIK, KTERnnnu SE oSvĚuč ENí  uDĚLUJE

Název ž e|eznič ní ho podniku: BF Logistics. s.r.o. Zl<ratka: BFL

Vnitrostátní  registrač ní  č í slo: 274 06 9l l DIČ  pro DPH: CZ27406911

2. SUBJEKT VYDÁVAJÍ CÍ  OSVĚOČ ENÍ

Subjekt: Dráhti ri ad, Wilsonova 300/8, Praha 2, PSC l2I 06

Stát: Č eská Republika

3. UDAJE o oSvEDcENI

Toto je: - nové  osvědč ení  !
- obnovené  osvědč ení  tr
- aktualizované lzměněné  n
osvědč ení

EU identifikaění  č í slo p edchozftto osvědč ení :
CZl220l3004l

Plafiirost od: 18.05 .2017 Do: 17 .05.2022

Typ služ by (typy služ eb): Dopravce provozuje neve ejnou nákladní  dráž ní  dopravu za č elem p epravy věcí ,
vč etně p epravy nebezpeč n ch věcí ,

4. osvňnČ rxÍ  o nrzpnČ NosTl - Č Ásr A (uznání  systé mu zajiš toování  bezpeč nosti)

EU identifikač ní  č í slo: CZll201 70009

5. vyuŽÍ vaNn TRATĚ

Celostátní  dráha a regionální  dráhy.

6. ZYL^Š rnÍ  PoDMÍ xry A PovINNosTI

7. pouŽITELNn vnvITRosrÁrNÍ  pŘEDpIsy

18.05 .2017

vnit ní  referenč ní  č í slo

oSD/20l7l2l9

Zákoně.266/1994 Sb., o dráhách, ve zrění  pozdějš í ch p edpis
Vyhláš ka ě.376/2006 Sb., o systé mu bezpeč nosti provozování  drárhy a dráž ní  dopravy, ve znění  pozdějš í ch

p edpisti
Vvhláš ka č . 17311995 Sb.. dopravní Ťád drah. ye 7í Lění pozděiš í ch p edpisti

Dafum vydání

ffiRazí tko orgánu


