OHLAŠOVACÍ ROZVRH
Každá osoba podílející se na provozování dráhy nebo provozovaní drážní dopravy je
povinná splnit ohlašovací povinnost hlášení všech mimořádností ohlašovacímu pracovišti.

OHLAŠOVACÍ ROZVRH MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTÍ
V DRÁŽNÍ DOPRAVĚ
Lovochemie, a.s. – závodová vlečka
Stavědlo 1 Lovochemie dispečer vlečky
416 562 344, 736 507 073

Ohlašovací pracoviště vlečky:

traťový výpravčí ŽST Lovosice
972 432 510, 724 339 501

Osoba provozovatele celostátní dráhy:
Pověřený zaměstnanec
k ohlášení MU:

724 958 237
724 795 353
vedoucí odd. železniční dopravy
416 563 032, 724 958 237

Vedoucí zaměstnanec:
Drážní inspekce:

DRÁŽNÍ INSPEKCE
centrální ohlašovací pracoviště
Těšnov 5
110 00 Praha 1
e-mail: pohotovost@dicr.cz
tel.: 736 521 001

Podnikový dispečer Lovochemie:

416 562 403, 416 563 441
736 507 221, 724 958 611

Policie České republiky (ČR):

158

Operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru ČR:

150

Zdravotnická záchranná služba:
Tísňové volání:
První pomoc – uložení zdravotnické
brašny (autolékárničky) pomůcek pro
poskytnutí první pomoci

155
112
místnosti osob vlečkového provozu
(stavědlo 1, stavědlo 2, tranzitérky, HDV
vlečkaře)



Ohlašovací pracoviště mimořádných událostí v drážní dopravě informuje ihned po obdržení informace
o mimořádné události pracovníky, jejichž čísla jsou podtržena. Tito pracovníci dále postupují podle zá
kona č. 266/1994 Sb. o dráhách a souvisejících vyhlášek.



V případech újmy na zdraví, požáru, ekologické havárie apod., informuje ohlašovací pracoviště nejdří
ve záchranné sbory prostřednictvím linky tísňového volání, tel. č. 112
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Osoby vlečkového provozu:

pracovní činnost
dispečer vlečky
(stavědlo 1)

signalista
(stavědlo 2)
osoba udržující
zabezpečovací a
sdělovací zařízení
osoba udržující
provozuschopnost dráhy

povinnosti stanovené vnitřními předpisy
provozovatele pro osoby
a) pověřená osoba k zastupování provozovatele pro
provozování dráhy a drážní dopravy na vlečce
b) osoba řídící drážní dopravu vlečky (OŘDDV)
c) osoba řídící drážní dopravu posunového obvodu
(OŘDD posunového obvodu)
osoba řídící drážní dopravu posunového obvodu (OŘDD
posunového obvodu)
osoba pro údržbu, prohlídku, zkoušení a provozní ošetření technického zařízení

telefon
416 562 344
972 432 189
736 507 073
416 563 430
416 563 364
602 115 903

osoba pro údržbu a opravu dráhy v rozsahu nezbytném
pro její provozuschopnost a umožnění styku dráhy s jinými dráhami
osoba k provozování dráhy na styku drah, osoba řídící
drážní dopravu obvodu výpravčího žst. Lovosice a obvodu vlečky Lovosice jih - vlečka
pro řízení posunu a činnosti v neobsazených
obvodech vlečky
k zajištění bezpečnosti provozování dráhy a drážní dopravy v neobsazených obvodech vlečky

724 024 342

osoba zajišťující vyhotovení vlakové dokumentace

416 563 356

k zajištění otevření a zavření vrat na koleji č. 22c - manipulační místo stáčení hydroxidu sodného

737 226 738
737 226 716

k zajištění otevření a zavření vrat na koleji č. 106a

724 024 342

k zajištění otevření a zavření vrat na koleji č. 5b, 8a, 8b,
8c, 8d

416 563 329
725 740 455

k zajištění otevření a zavření vlečkových vrat na koleji č.
101b

416 532 435
602 425 531
602 425 489

osoba řídící drážní dopra- k zajištění bezpečnosti provozování dráhy a drážní dovu Vlečka
pravy na styku drah;
SILO Lovosice
k zajištění otevření a zavření vlečkových vrat Vlečky SILO Lovosice

775 119 432

traťový výpravčí
(ústřední stavědlo
žst. Lovosice)
osoba řídící posun
vedoucí práce
v neobsazených
obvodech vlečky
osoba pověřená
vyhotovením vlakové dokumentace
zaměstnanci GLANZSTOFF BOHEMIA s.r.o. mistr viskózy, stáčeč
zaměstnanec
Raeder & Falge, s.r.o. traťmistr
předák údržby

vedoucí provozu vlečky
Českosaské přístavy přístav Lovosice

2

972 432 510
724 339 501
416 562 255

