
Licence k provozov íní dráĚ'ní dopravy

na území Evropské unie a Evropského hospodařského prostoru v souladu se směmicí 95/18,ES ve znění směmice
200li 13lES a s příslušnýrrni vnitrostátními právními předpisy.

1. stát vydávající |icenci

3. Platnost

od O1'O3.01 Licencenadobuurčitou E ANo E]NE

doPratY: Pokud ano, platnost do

nákladní E osobní

dne Zrušena dne

4.7'mény

dne

změny

Vydóvající sát Česká republika ENová licence E Změna licence

hitrostátní licence č. 142.7 Ro zho dnutí č j, 3 -3 693 l 06-DU ll'e

,říslušný zakanný předpis zákon č), 26611994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů

,v dáv ai í c í úř ad Dražní úřad Císlo telefonu +420 9,72 241 843-210

)oštovní adresa Wílsonova 300i8

,SČ, místo 121 06,Praba2. Vinohrady

Číslo faru +420 9.72 241 831

E-mail \icence@du-praha. cz

2. Držitel licence

podnik. BF Logistics s.r.o Číslo telefionu +420 416 8I2 860

adresa Beranoých Císlo faxu +420 416 812 86l

místo 199 02 Praha 9 E.Mail admín@bfl.cz

DIC C227406911z'7406911

5. Podmínlry LzíYazky

uved'te podmínlq podle člónku t 0'2 popř, ] 2 směmice 95/18/ES nebo odkaz na případné doklady

zajistí dodržování vnitřních předpisů o organizování drrížní dopraly a o odbomé způsobilosti Zaměstnanců zajíšťujících

ízoviní drážni dopraly, které vydal provozovatel dráhy.

,Jméno 
Ing. Pavel Kodym

íslo sdělení o udělení licence

W



Licence for the peďormance of rai| transpoÉ services

W*hin the European u"'"lř::,lJ""f.Tii.".ii.-:il".il5átxTn:,.flniilffix.95/1./Ec' as amended by

l. Licence issuing state

(ssuing state Czech Republic lENew licence EAmended licence

Ápplicabte IegislationAct No. 266i l994 Coll., on rail systems, as last amended

ensing authority Rail Authority

iNational licenc e n" 142'7

oslal address Wilsonova 300i8

ostcode & city 121 06,Praha2 - Vinohrady

undertaking: BF Logistics s.r.o

address Beranoých 65

ostcode and city 199 02 Praha 9

I

ú7e sisíra!ion n" 27 4069 \ I

ision ide nÍifi caíion 3.3693 l 06-DU n'e

hone n' +420 972 241 843 - 214

'acsimile n"+420 9'72 24I 831

,[, - m a i I lic ence@du-praha.cz

hone n' 420 416 812 860

'acsimile n" +420 416 812 8ó]

2. Licence holder

3. Validity

4. Amendments

5. Conditions and obligations

lConditions according to Articles 10.2 and/or I2 of Directive 95/18/EC should be mentioned here, or reference should be given 14

tuhere documentation is available

[he railway undertaking ensures abidance by intemal regulations on the organizing the rail transport operation andl
pn the professíonal competence and knowledge of persons providing for the organizing the rail transport operation, issuedJ

the respectíve the rail system operator.

05.03.08

Name Ing. Pavel Kodym


