
Informace Státní plavební správy č. 3/2013
ze dne 18. 12. 2013

SDĚLENÍ WASSER-UND SCHIFFFAHRTSDIREKTION OST
O ZKOUŠKÁCH ZPŮSOBILOSTI PRO ROK 2014

Ředitelství plavby a vodních cest – východ sděluje cestou Státní plavební správy termíny k udělování průkazů
způsobilosti pro rok 2014:

1. Udělování a rozšiřování průkazů způsobilosti

včetně udělování a rozšíření úsekových (traťových) osvědčení pro Labe, Saale, Odru a Dolní Havolu podle
Nařízení o patentech vnitrozemské plavby z 15. 12. 1997 vždy ve středu ve dnech:

19. 02., 02. 04., 25. 06., 03. 09., 29. 10., 27. 11. 2014

Místo zkoušky: Magdeburg (služební budova GDWS Auβenstelle Ost)
Doba zkoušky: 08:00 až 16:00 hod.
Podání přihlášek a informace: GDWS Auβenstelle Ost  

Gerhart – Hauptmann-Str. 16, 
391 08 Magdeburg 
Tel: 0391/2887 – 3316 nebo 3314

Výjimečné ustanovení:

K získání,  popř.  rozšíření  průkazů vůdců převozního  plavidla  s  platností  na  spolkových vodních cestách
v okruhu GDWS Auβenstelle Ost budou termíny, doba a místo zkoušky stanoveny zvlášť, podle potřeby.

Podávání přihlášek k provedení zkoušky „vůdce převozního plavidla“ směřujte na příslušný WSA (Úřad plavby
a vodních cest).

2. Odborné zkoušky ADN

po absolvování základního kurzu podle 8.2.1.3 ADN suchý náklad a cisternová přeprava typu N vždy v pátek,
ve dnech:

28. 03., 14. 11. 2014

Místo zkoušky: Magdeburg (budova GDWS Auβenstelle Ost)
Doba zkoušky: 10:00 až 12:00 hod.

Zkoušky pro přepravu tankovými plavidly typu C a G podle 8.2.1.7 ADN:

07. 05., 26. 11. 2014

Místo zkoušky: Magdeburg (budova GDWS Auβenstelle Ost)
Doba zkoušky: 09:00 až 13:00 hod.
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3. Udělování radarových patentů

vždy v pondělí a úterý ve dnech:

31. 03. a 01. 04., 19. a 20. 05., 16. a 17. 06., 22. a 23. 09., 13. a 14. 10., 17. a 18. 11. 2014

Místo zkoušky: Lauenburg
Podání přihlášek a informace: Wasser- und Schifffahrtsamt Lauenburg 

Dornhorster Weg 52 
21481 Lauenburg 
Tel: 041 53 558 – 210 Andrea Krack
nebo 041 53 558 – 345 Florian Andrt
Fax: 041 53 558 – 448
E-mail: wsa-lauenburg @wsv.bund.de
Home: www.wsv.de/wsa-lb

Poplatky:

Před zkouškou při připuštění ke zkoušce: 20 €,
V den zkoušky: 80 €,
Za externího znalce: 25 – 60 €

Oprávněni  ke  zkoušce  jsou  ti  uchazeči,  jejichž  podklady  budou  zaslány  nejpozději  čtyři  týdny  před
požadovaným termínem zkoušky  a  kteří  obdrželi  potvrzení  účasti  od  GDWS Auβenstelle  Ost  nebo  WSA
Lauenburg.

4. Udělování průkazů způsobilosti pro vnitrozemskou plavbu bez účasti na zkoušce

- Plavební oprávnění podle Nařízení o vnitrozemských patentech, popř. ADN – osvědčení odborných znalců
mohou být při splnění předpokladů udělovány v pracovní dny v úterý a ve čtvrtek v době od 08:00 do 15:30.
Uhrazení nákladů v hotovosti je možné.  Doporučuje se předchozí telefonické ohlášení (tel.: 0391/2887-3314),
aby se zabránilo čekání.

- „Radarová plavecká osvědčení“, která byla vydána podle předpisů platných před nabytím účinnosti Nařízení
o radarových patentech, zůstávají v souladu s úpravou dosavadních předpisů v platnosti. „Radarová plavecká
osvědčení“ mohou vyměněna za „Radarový patent“ podle Nařízení o radarových patentech. Žádosti a výměna
jsou vyřizovány na WSA Lauenburg (tel.: 04153/558-210 nebo 348).

Instrukce,  podklady  a  informace  k  získávání  průkazů  způsobilosti  obdržíte  rovněž  na  internetu  na
www.wsd-ost.wsv.de/service/Patente/index.html  nebo  www.elwis.de  pod  „Prüfungstermine  der  GDWS
Aussenstelle  Ost“.

Platí do: 31. 12. 2014

(č. j. 579/Ř/13)                                                                

Ing. Jaromír Kalousek v. r.
ředitel
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