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Příloha č. 1 – Přehled veřejně nepřístupných vleček provozovatele dráhy 
 

Název vlečky dle úředního povolení 
Číslo úředního 

povolení

AGRO Teplice, a.s. - vlečka Hořovice ÚP/2010/4414

Vlečka AGROPODNIK DOMAŽLICE a.s. ÚP/2016/5053

AgroZZN, a.s. - vlečka Bohušovice nad Ohří ÚP/2012/4829

AgroZZN, a.s. - vlečka Černovice u Chomutova ÚP/2014/4858

AgroZZN, a.s. - vlečka Dobroměřice ÚP/2009/4308

AgroZZN, a.s. - vlečka Hořesedly ÚP/2005/3833

AgroZZN, a.s. - vlečka Louny ÚP/2009/4301

AgroZZN, a.s. - vlečka Podbořany ÚP/2009/4302

 

 

 

 
 

IBAN: CZ98550000000102700311821 

obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem, odd. B, vložka 471. 

řehled veřejně nepřístupných vleček provozovatele dráhy Lovochemie, a.s. 

íslo úředního 
povolení 

Vlečka je veřejně nepřístupná z důvodu

ÚP/2010/4414 
dle ust. § 22a odst. 1 písm. b) ZoD, neboť vlečka slouží výhradně potřebě svého vlastníka
osoby, a dle ust. § 22a odst. 1 písm. c) ZoD, neboť nenapojuje zařízení služeb na celostátní 
dráhu 

ÚP/2016/5053 
dle ust. § 22a odst. 1 písm. c) ZoD, neboť vlečka nenapojuje zařízení služeb na 
regionální dráhu 

ÚP/2012/4829 
 dle ust. § 22a odst. 1 písm. b) ZoD, neboť vlečka slouží výhradně potřebě svého vlastníka nebo jiné 
osoby, a dle ust. § 22a odst. 1 písm. c) ZoD, neboť nenapojuje zařízení služeb na celostátní 
dráhu 

ÚP/2014/4858 
 dle ust. § 22a odst. 1 písm. b) ZoD, neboť vlečka slouží výhradně potřebě svého vlastníka nebo jiné 
osoby, a dle ust. § 22a odst. 1 písm. c) ZoD, neboť nenapojuje zařízení služeb na celostátní 
dráhu 

ÚP/2009/4308 
dle ust. § 22a odst. 1 písm. c) ZoD, neboť vlečka nenapojuje zařízení služeb na celostátní nebo 
regionální dráhu 

ÚP/2005/3833 
 dle ust. § 22a odst. 1 písm. b) ZoD, neboť vlečka slouží výhradně potřebě svého vlastníka nebo jiné 
osoby, a dle ust. § 22a odst. 1 písm. c) ZoD, neboť nenapojuje zařízení služeb na celostátní 
dráhu 

ÚP/2009/4301 
 dle ust. § 22a odst. 1 písm. b) ZoD, neboť vlečka slouží výhradně potřebě svého vlastníka nebo jiné 
osoby, a dle ust. § 22a odst. 1 písm. c) ZoD, neboť nenapojuje zařízení služeb na celostátní 
dráhu 

ÚP/2009/4302 
dle ust. § 22a odst. 1 písm. b) ZoD, neboť vlečka slouží výhradně potřebě svého vlastníka nebo jiné 
osoby, a dle ust. § 22a odst. 1 písm. c) ZoD, neboť nenapojuje zařízení služeb na celostátní 
dráhu 
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Vlečka je veřejně nepřístupná z důvodu 

vlečka slouží výhradně potřebě svého vlastníka nebo jiné 
nenapojuje zařízení služeb na celostátní a regionální 

vlečka nenapojuje zařízení služeb na celostátní nebo 

vlečka slouží výhradně potřebě svého vlastníka nebo jiné 
nenapojuje zařízení služeb na celostátní a regionální 

vlečka slouží výhradně potřebě svého vlastníka nebo jiné 
nenapojuje zařízení služeb na celostátní a regionální 

vlečka nenapojuje zařízení služeb na celostátní nebo 

vlečka slouží výhradně potřebě svého vlastníka nebo jiné 
nenapojuje zařízení služeb na celostátní a regionální 

vlečka slouží výhradně potřebě svého vlastníka nebo jiné 
nenapojuje zařízení služeb na celostátní a regionální 

vlečka slouží výhradně potřebě svého vlastníka nebo jiné 
nenapojuje zařízení služeb na celostátní a regionální 
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Název vlečky dle úředního povolení 
Číslo úředního 

povolení

AgroZZN, a.s. - vlečka Postoloprty ÚP/2005/3832

AgroZZN, a.s. - vlečka Rakovník ÚP/2014/4857

AgroZZN, a.s. - vlečka Slaný ÚP/2009/4303

AgroZZN, a.s. - vlečka Velká Bučina ÚP/2009/4304

AgroZZN, a.s. - vlečka Vrbno nad Lesy ÚP/2009/4305

AgroZZN, a.s. - vlečka Zlonice ÚP/2005/3834

AgroZZN, a.s. - vlečka Žabokliky ÚP/2009/4306

AgroZZN, a.s. - vlečka Žatec ÚP/2005/3831

 

 

 

 
 

IBAN: CZ98550000000102700311821 

obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem, odd. B, vložka 471. 

íslo úředního 
povolení 

Vlečka je veřejně nepřístupná z důvodu

ÚP/2005/3832 
 dle ust. § 22a odst. 1 písm. b) ZoD, neboť vlečka slouží výhradně potřebě svého vlastníka nebo jiné 
osoby, a dle ust. § 22a odst. 1 písm. c) ZoD, neboť nenapojuje zařízení služeb na celostátní 
dráhu 

ÚP/2014/4857 
 dle ust. § 22a odst. 1 písm. b) ZoD, neboť vlečka slouží výhradně potřebě svého vlastníka nebo jiné 
osoby, a dle ust. § 22a odst. 1 písm. c) ZoD, neboť nenapojuje zařízení služeb na celostátní 
dráhu 

ÚP/2009/4303 
 dle ust. § 22a odst. 1 písm. b) ZoD, neboť vlečka slouží výhradně potřebě svého vlastníka nebo jiné 
osoby, a dle ust. § 22a odst. 1 písm. c) ZoD, neboť nenapojuje zařízení služeb na celostátní 
dráhu 

ÚP/2009/4304 
 dle ust. § 22a odst. 1 písm. b) ZoD, neboť vlečka slouží výhradně potřebě svého vlastníka nebo jiné 
osoby, a dle ust. § 22a odst. 1 písm. c) ZoD, neboť nenapojuje zařízení služeb na celostátní 
dráhu 

ÚP/2009/4305 
 dle ust. § 22a odst. 1 písm. b) ZoD, neboť vlečka slouží výhradně potřebě svého vlastníka nebo jiné 
osoby, a dle ust. § 22a odst. 1 písm. c) ZoD, neboť nenapojuje zařízení služeb na celostátní 
dráhu 

ÚP/2005/3834 
 dle ust. § 22a odst. 1 písm. b) ZoD, neboť vlečka slouží výhradně potřebě svého vlastníka nebo jiné 
osoby, a dle ust. § 22a odst. 1 písm. c) ZoD, neboť nenapojuje zařízení služeb na celostátní 
dráhu 

ÚP/2009/4306 
 dle ust. § 22a odst. 1 písm. b) ZoD, neboť vlečka slouží výhradně potřebě svého vlastníka nebo jiné 
osoby, a dle ust. § 22a odst. 1 písm. c) ZoD, neboť nenapojuje zařízení služeb na celostátní 
dráhu 

ÚP/2005/3831 
 dle ust. § 22a odst. 1 písm. b) ZoD, neboť vlečka slouží výhradně potřebě svého vlastníka nebo jiné 
osoby, a dle ust. § 22a odst. 1 písm. c) ZoD, neboť nenapojuje zařízení služeb na celostátní 
dráhu 

 3/14 

 

 

Vlečka je veřejně nepřístupná z důvodu 

vlečka slouží výhradně potřebě svého vlastníka nebo jiné 
nenapojuje zařízení služeb na celostátní a regionální 

vlečka slouží výhradně potřebě svého vlastníka nebo jiné 
nenapojuje zařízení služeb na celostátní a regionální 

vlečka slouží výhradně potřebě svého vlastníka nebo jiné 
nenapojuje zařízení služeb na celostátní a regionální 

vlečka slouží výhradně potřebě svého vlastníka nebo jiné 
nenapojuje zařízení služeb na celostátní a regionální 

vlečka slouží výhradně potřebě svého vlastníka nebo jiné 
nenapojuje zařízení služeb na celostátní a regionální 

vlečka slouží výhradně potřebě svého vlastníka nebo jiné 
nenapojuje zařízení služeb na celostátní a regionální 

vlečka slouží výhradně potřebě svého vlastníka nebo jiné 
nenapojuje zařízení služeb na celostátní a regionální 

vlečka slouží výhradně potřebě svého vlastníka nebo jiné 
nenapojuje zařízení služeb na celostátní a regionální 



 

 

 

 

    

Lovochemie, a.s. 

Terezínská 57 

410 02  Lovosice 

 

TEL.:    +420 416 561 111 

FAX:     +420 416 563 213 

E-mail: info@lovochemie.cz 

 

IČ: 49100262 

DIČ: CZ49100262 

IBAN: CZ98550000000102700311821

 

Lovochemie, a.s., zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v

 

Název vlečky dle úředního povolení 
Číslo úředního 

povolení

Cerea, a.s. - vlečka Cerekvice nad Loučnou ÚP/2016/5084

Cerea, a.s. - vlečka Dašice ÚP/2009/4383

Cerea, a.s. - vlečka Havlíčkův Brod, Baštínov ÚP/2011/4557

Cerea, a.s. - vlečka Hlinsko ÚP/2011/4556

Cerea, a.s. - vlečka Chotěboř, agroslužby ÚP/2011/4559

Cerea, a.s. - vlečka Chotěboř, silo ÚP/2011/4558

Cerea, a.s. - vlečka Jičín ÚP/2010/4467

Cerea, a.s. - vlečka Městečko Trnávka ÚP/2016/5085

 

 

 

 
 

IBAN: CZ98550000000102700311821 

obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem, odd. B, vložka 471. 

íslo úředního 
povolení 

Vlečka je veřejně nepřístupná z důvodu

ÚP/2016/5084 
 dle ust. § 22a odst. 1 písm. b) ZoD, neboť vlečka slouží výhradně potřebě svého vlastníka nebo 
osoby, a dle ust. § 22a odst. 1 písm. c) ZoD, neboť nenapojuje zařízení služeb na celostátní 
dráhu 

ÚP/2009/4383 
 dle ust. § 22a odst. 1 písm. b) ZoD, neboť vlečka slouží výhradně potřebě svého vlastníka nebo 
osoby, a dle ust. § 22a odst. 1 písm. c) ZoD, neboť nenapojuje zařízení služeb na celostátní 
dráhu 

ÚP/2011/4557 
dle ust. § 22a odst. 1 písm. b) ZoD, neboť vlečka slouží výhradně potřebě svého
osoby, a dle ust. § 22a odst. 1 písm. c) ZoD, neboť nenapojuje zařízení služeb na celostátní 
dráhu 

ÚP/2011/4556 
 dle ust. § 22a odst. 1 písm. b) ZoD, neboť vlečka slouží výhradně potřebě svého
osoby, a dle ust. § 22a odst. 1 písm. c) ZoD, neboť nenapojuje zařízení služeb na celostátní 
dráhu 

ÚP/2011/4559 
 dle ust. § 22a odst. 1 písm. b) ZoD, neboť vlečka slouží výhradně 
osoby, a dle ust. § 22a odst. 1 písm. c) ZoD, neboť nenapojuje zařízení služeb na celostátní 
dráhu 

ÚP/2011/4558 
 dle ust. § 22a odst. 1 písm. b) ZoD, neboť vlečka slouží výhradně potřebě svého vlastníka nebo jiné 
osoby, a dle ust. § 22a odst. 1 písm. c) ZoD, neboť nenapojuje zařízení služeb na celostátní 
dráhu 

ÚP/2010/4467 
 dle ust. § 22a odst. 1 písm. b) ZoD, neboť vlečka slouží výhradně potřebě svého vlastníka nebo jiné 
osoby, a dle ust. § 22a odst. 1 písm. c) ZoD, neboť nenapojuje zařízení služeb na celostátní 
dráhu 

ÚP/2016/5085 
 dle ust. § 22a odst. 1 písm. b) ZoD, neboť vlečka slouží výhradně potřebě svého vlastníka nebo jiné 
osoby, a dle ust. § 22a odst. 1 písm. c) ZoD, neboť nenapojuje zařízení služeb na celostátní 
dráhu 

 4/14 

 

 

Vlečka je veřejně nepřístupná z důvodu 

vlečka slouží výhradně potřebě svého vlastníka nebo jiné 
nenapojuje zařízení služeb na celostátní a regionální 

vlečka slouží výhradně potřebě svého vlastníka nebo jiné 
nenapojuje zařízení služeb na celostátní a regionální 

vlečka slouží výhradně potřebě svého vlastníka nebo jiné 
nenapojuje zařízení služeb na celostátní a regionální 

vlečka slouží výhradně potřebě svého vlastníka nebo jiné 
nenapojuje zařízení služeb na celostátní a regionální 

vlečka slouží výhradně potřebě svého vlastníka nebo jiné 
nenapojuje zařízení služeb na celostátní a regionální 

výhradně potřebě svého vlastníka nebo jiné 
nenapojuje zařízení služeb na celostátní a regionální 

hradně potřebě svého vlastníka nebo jiné 
nenapojuje zařízení služeb na celostátní a regionální 

slouží výhradně potřebě svého vlastníka nebo jiné 
nenapojuje zařízení služeb na celostátní a regionální 
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Název vlečky dle úředního povolení 
Číslo úředního 

povolení

Cerea, a.s. - vlečka Nový Bydžov ÚP/2010/4465

Cerea, a.s. - vlečka Ostroměř ÚP/2010/4468

Cerea, a.s. - vlečka Pardubice ÚP/2006/3961

Cerea, a.s. - vlečka Přelouč ÚP/2006/3962

Cerea, a.s. - vlečka Řečany nad Labem ÚP/2009/4372

Cerea, a.s. - vlečka Říkov ÚP/2006/3959

Cerea, a.s. - vlečka Slatiňany ÚP/2009/4370

Cerea, a.s. - vlečka Smiřice ÚP/2010/4466

 

 

 

 
 

IBAN: CZ98550000000102700311821 

obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem, odd. B, vložka 471. 

íslo úředního 
povolení 

Vlečka je veřejně nepřístupná z důvodu

ÚP/2010/4465 
dle ust. § 22a odst. 1 písm. b) ZoD, neboť vlečka slouží výhradně potřebě svého vlastníka nebo jiné 
osoby, a dle ust. § 22a odst. 1 písm. c) ZoD, neboť nenapojuje zařízení služeb na celostátní 
dráhu 

ÚP/2010/4468 
 dle ust. § 22a odst. 1 písm. b) ZoD, neboť vlečka slouží výhradně potřebě svého vlastníka nebo jiné 
osoby, a dle ust. § 22a odst. 1 písm. c) ZoD, neboť nenapojuje zařízení služeb na celostátní 
dráhu 

ÚP/2006/3961 
 dle ust. § 22a odst. 1 písm. b) ZoD, neboť vlečka slouží výhradně potřebě svého vlastníka nebo jiné 
osoby, a dle ust. § 22a odst. 1 písm. c) ZoD, neboť nenapojuje zařízení služeb na celostátní 
dráhu 

ÚP/2006/3962 
 dle ust. § 22a odst. 1 písm. b) ZoD, neboť vlečka slouží výhradně potřebě svého vlastníka nebo jiné 
osoby, a dle ust. § 22a odst. 1 písm. c) ZoD, neboť nenapojuje zařízení služeb na celostátní 
dráhu 

ÚP/2009/4372 
dle ust. § 22a odst. 1 písm. b) ZoD, neboť vlečka slouží výhradně potřebě svého vlastníka nebo jiné 
osoby, a dle ust. § 22a odst. 1 písm. c) ZoD, neboť nenapojuje zařízení služeb na celostátní 
dráhu 

ÚP/2006/3959 
 dle ust. § 22a odst. 1 písm. b) ZoD, neboť vlečka slouží výhradně potřebě svého vlastníka nebo jiné 
osoby, a dle ust. § 22a odst. 1 písm. c) ZoD, neboť nenapojuje zařízení služeb na celostátní 
dráhu 

ÚP/2009/4370 
dle ust. § 22a odst. 1 písm. c) ZoD, neboť vlečka nenapojuje zařízení služeb na celostátní nebo 
regionální dráhu  

ÚP/2010/4466 
 dle ust. § 22a odst. 1 písm. b) ZoD, neboť vlečka slouží výhradně potřebě svého vlastníka nebo jiné 
osoby, a dle ust. § 22a odst. 1 písm. c) ZoD, neboť nenapojuje zařízení služeb na celostátní 
dráhu 

 5/14 

 

 

Vlečka je veřejně nepřístupná z důvodu 

vlečka slouží výhradně potřebě svého vlastníka nebo jiné 
nenapojuje zařízení služeb na celostátní a regionální 

vlečka slouží výhradně potřebě svého vlastníka nebo jiné 
nenapojuje zařízení služeb na celostátní a regionální 

vlečka slouží výhradně potřebě svého vlastníka nebo jiné 
nenapojuje zařízení služeb na celostátní a regionální 

vlečka slouží výhradně potřebě svého vlastníka nebo jiné 
nenapojuje zařízení služeb na celostátní a regionální 

vlečka slouží výhradně potřebě svého vlastníka nebo jiné 
nenapojuje zařízení služeb na celostátní a regionální 

vlečka slouží výhradně potřebě svého vlastníka nebo jiné 
nenapojuje zařízení služeb na celostátní a regionální 

vlečka nenapojuje zařízení služeb na celostátní nebo 

vlečka slouží výhradně potřebě svého vlastníka nebo jiné 
nenapojuje zařízení služeb na celostátní a regionální 



 

 

 

 

    

Lovochemie, a.s. 

Terezínská 57 

410 02  Lovosice 

 

TEL.:    +420 416 561 111 

FAX:     +420 416 563 213 

E-mail: info@lovochemie.cz 

 

IČ: 49100262 

DIČ: CZ49100262 

IBAN: CZ98550000000102700311821

 

Lovochemie, a.s., zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v

 

Název vlečky dle úředního povolení 
Číslo úředního 

povolení

Cerea, a.s. - vlečka Trutnov ÚP/2006/3963

Ethanol Energy a.s. - vlečka Vrdy ÚP/2011/4564

Kostelecké uzeniny a.s. - vlečka Kostelec ÚP/2013/4763

Lovochemie, a.s. - vlečka Lukavec ÚP/2012/4712

Lovochemie, a.s. - vlečka Městec Králové ÚP/2001/3163

Lovochemie, a.s. - závodová vlečka ÚP/1996/0370

NAVOS, a.s. - vlečka Dačice ÚP/2010/4428

NAVOS, a.s. - vlečka Dzbel ÚP/2006/3899

 

 

 

 
 

IBAN: CZ98550000000102700311821 

obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem, odd. B, vložka 471. 

íslo úředního 
povolení 

Vlečka je veřejně nepřístupná z důvodu

ÚP/2006/3963 
 dle ust. § 22a odst. 1 písm. b) ZoD, neboť vlečka slouží výhradně potřebě svého vlastníka nebo jiné 
osoby, a dle ust. § 22a odst. 1 písm. c) ZoD, neboť nenapojuje zařízení služeb na celostátní 
dráhu 

ÚP/2011/4564 

 dle ust. § 22a odst. 1 písm. a) ZoD, neboť vlečka je součástí areálu využívaného ve 
průmyslu, dle ust. § 22a odst. 1 písm. b) ZoD, neboť slouží výhradně potřebě svého vlastníka nebo jiné 
osoby, a dle ust. § 22a odst. 1 písm. c) ZoD, neboť nenapojuje zařízení služeb na celostátní nebo 
regionální dráhu 

ÚP/2013/4763 
 dle ust. § 22a odst. 1 písm. b) ZoD, neboť vlečka slouží výhradně potřebě svého vlastníka nebo jiné 
osoby, a dle ust. § 22a odst. 1 písm. c) ZoD, neboť nenapojuje zařízení služeb na celostátní 
dráhu 

ÚP/2012/4712 
 dle ust. § 22a odst. 1 písm. b) ZoD, neboť vlečka slouží výhradně potřebě svého vlastníka nebo jiné 
osoby, a dle ust. § 22a odst. 1 písm. c) ZoD, neboť nenapojuje zařízení služeb na celostátní 
dráhu 

ÚP/2001/3163 
 dle ust. § 22a odst. 1 písm. a) ZoD, neboť vlečka je součástí areálu využívaného ve zpracovatelském 
průmyslu, a dle ust. § 22a odst. 1 písm. c) ZoD, neboť nenapojuje zařízení služeb na celostátní nebo 
regionální dráhu 

ÚP/1996/0370 
dle ust. § 22a odst. 1 písm. a) ZoD, neboť vlečka je součástí areálu využívaného ve zpracovatelském 
průmyslu 

ÚP/2010/4428 
 dle ust. § 22a odst. 1 písm. b) ZoD, neboť vlečka slouží výhradně potřebě svého vlastníka nebo jiné 
osoby, a dle ust. § 22a odst. 1 písm. c) ZoD, neboť nenapojuje zařízení služeb na celostátní 
dráhu 

ÚP/2006/3899 
 dle ust. § 22a odst. 1 písm. b) ZoD, neboť vlečka slouží výhradně potřebě svého vlastníka nebo jiné 
osoby, a dle ust. § 22a odst. 1 písm. c) ZoD, neboť nenapojuje zařízení služeb na celostátní 
dráhu 

 6/14 

 

 

Vlečka je veřejně nepřístupná z důvodu 

vlečka slouží výhradně potřebě svého vlastníka nebo jiné 
nenapojuje zařízení služeb na celostátní a regionální 

vlečka je součástí areálu využívaného ve zpracovatelském 
slouží výhradně potřebě svého vlastníka nebo jiné 

nenapojuje zařízení služeb na celostátní nebo 

vlečka slouží výhradně potřebě svého vlastníka nebo jiné 
nenapojuje zařízení služeb na celostátní a regionální 

vlečka slouží výhradně potřebě svého vlastníka nebo jiné 
nenapojuje zařízení služeb na celostátní a regionální 

vlečka je součástí areálu využívaného ve zpracovatelském 
nenapojuje zařízení služeb na celostátní nebo 

vlečka je součástí areálu využívaného ve zpracovatelském 

vlečka slouží výhradně potřebě svého vlastníka nebo jiné 
nenapojuje zařízení služeb na celostátní a regionální 

vlečka slouží výhradně potřebě svého vlastníka nebo jiné 
nenapojuje zařízení služeb na celostátní a regionální 



 

 

 

 

    

Lovochemie, a.s. 

Terezínská 57 

410 02  Lovosice 

 

TEL.:    +420 416 561 111 

FAX:     +420 416 563 213 

E-mail: info@lovochemie.cz 

 

IČ: 49100262 

DIČ: CZ49100262 

IBAN: CZ98550000000102700311821

 

Lovochemie, a.s., zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v

 

Název vlečky dle úředního povolení 
Číslo úředního 

povolení

NAVOS, a.s. - vlečka Hodonice ÚP/2010/4429

NAVOS, a.s. - vlečka Hustopeče ÚP/2009/4369

NAVOS, a.s. - vlečka Chrlice ÚP/2006/3850

NAVOS, a.s. - vlečka Ivančice ÚP/2006/3851

NAVOS, a.s. - vlečka Kotojedy ÚP/2006/3902

Moravská kapitálová, a.s. ÚP/2006/3918

NAVOS, a.s. - vlečka Kravaře ÚP/2009/4377

NAVOS, a.s. - vlečka Kroměříž ÚP/2006/3903

 

 

 

 
 

IBAN: CZ98550000000102700311821 

obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem, odd. B, vložka 471. 

íslo úředního 
povolení 

Vlečka je veřejně nepřístupná z důvodu

ÚP/2010/4429 
dle ust. § 22a odst. 1 písm. b) ZoD, neboť vlečka slouží výhradně potřebě svého vlastníka nebo jiné 
osoby, a dle ust. § 22a odst. 1 písm. c) ZoD, neboť nenapojuje zařízení služeb na celostátní 
dráhu 

ÚP/2009/4369 
 dle ust. § 22a odst. 1 písm. b) ZoD, neboť vlečka slouží výhradně potřebě svého vlastníka nebo jiné 
osoby, a dle ust. § 22a odst. 1 písm. c) ZoD, neboť nenapojuje zařízení služeb na celostátní 
dráhu 

ÚP/2006/3850 
 dle ust. § 22a odst. 1 písm. b) ZoD, neboť vlečka slouží výhradně potřebě svého vlastníka nebo jiné 
osoby, a dle ust. § 22a odst. 1 písm. c) ZoD, neboť nenapojuje zařízení služeb na celostátní 
dráhu 

ÚP/2006/3851 
 dle ust. § 22a odst. 1 písm. b) ZoD, neboť vlečka slouží výhradně potřebě svého vlastníka nebo jiné 
osoby, a dle ust. § 22a odst. 1 písm. c) ZoD, neboť nenapojuje zařízení služeb na celostátní 
dráhu 

ÚP/2006/3902 
 dle ust. § 22a odst. 1 písm. b) ZoD, neboť vlečka slouží výhradně potřebě svého vlastníka nebo jiné 
osoby, a dle ust. § 22a odst. 1 písm. c) ZoD, neboť nenapojuje zařízení služeb na celostátní 
dráhu 

ÚP/2006/3918 
dle ust. § 22a odst. 1 písm. b) ZoD, neboť vlečka slouží výhradně potřebě svého vlastníka nebo jiné 
osoby, a dle ust. § 22a odst. 1 písm. c) ZoD, neboť nenapojuje zařízení služeb na celostátní 
dráhu 

ÚP/2009/4377 
 dle ust. § 22a odst. 1 písm. b) ZoD, neboť vlečka slouží výhradně potřebě svého vlastníka nebo jiné 
osoby, a dle ust. § 22a odst. 1 písm. c) ZoD, neboť nenapojuje zařízení služeb na celostátní 
dráhu 

ÚP/2006/3903 
 dle ust. § 22a odst. 1 písm. b) ZoD, neboť vlečka slouží výhradně potřebě svého vlastníka nebo jiné 
osoby, a dle ust. § 22a odst. 1 písm. c) ZoD, neboť nenapojuje zařízení služeb na celostátní 
dráhu 

 7/14 

 

 

Vlečka je veřejně nepřístupná z důvodu 

vlečka slouží výhradně potřebě svého vlastníka nebo jiné 
nenapojuje zařízení služeb na celostátní a regionální 

vlečka slouží výhradně potřebě svého vlastníka nebo jiné 
nenapojuje zařízení služeb na celostátní a regionální 

vlečka slouží výhradně potřebě svého vlastníka nebo jiné 
nenapojuje zařízení služeb na celostátní a regionální 

vlečka slouží výhradně potřebě svého vlastníka nebo jiné 
nenapojuje zařízení služeb na celostátní a regionální 

vlečka slouží výhradně potřebě svého vlastníka nebo jiné 
nenapojuje zařízení služeb na celostátní a regionální 

vlečka slouží výhradně potřebě svého vlastníka nebo jiné 
nenapojuje zařízení služeb na celostátní a regionální 

vlečka slouží výhradně potřebě svého vlastníka nebo jiné 
nenapojuje zařízení služeb na celostátní a regionální 

vlečka slouží výhradně potřebě svého vlastníka nebo jiné 
nenapojuje zařízení služeb na celostátní a regionální 



 

 

 

 

    

Lovochemie, a.s. 

Terezínská 57 

410 02  Lovosice 

 

TEL.:    +420 416 561 111 

FAX:     +420 416 563 213 

E-mail: info@lovochemie.cz 

 

IČ: 49100262 

DIČ: CZ49100262 

IBAN: CZ98550000000102700311821

 

Lovochemie, a.s., zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v

 

Název vlečky dle úředního povolení 
Číslo úředního 

povolení

NAVOS, a.s. - vlečka Miroslav ÚP/2010/4430

NAVOS, a.s. - vlečka Olbramkostel ÚP/2010/4431

NAVOS, a.s. - vlečka Opava ÚP/2009/4365

NAVOS, a.s. - vlečka Podivín ÚP/2006/3848

NAVOS, a.s. - vlečka Prostějov ÚP/2006/3898

NAVOS, a.s. - vlečka Přerov ÚP/2006/3904

NAVOS, a.s. - vlečka Rakšice ÚP/2010/4432

NAVOS, a.s. - vlečka Rohatec ÚP/2006/3847

 

 

 

 
 

IBAN: CZ98550000000102700311821 

obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem, odd. B, vložka 471. 

íslo úředního 
povolení 

Vlečka je veřejně nepřístupná z důvodu

ÚP/2010/4430 
dle ust. § 22a odst. 1 písm. b) ZoD, neboť vlečka slouží výhradně potřebě svého vlastníka nebo jiné 
osoby, a dle ust. § 22a odst. 1 písm. c) ZoD, neboť nenapojuje zařízení služeb na celostátní 
dráhu 

ÚP/2010/4431 
 dle ust. § 22a odst. 1 písm. b) ZoD, neboť vlečka slouží výhradně potřebě svého vlastníka nebo jiné 
osoby, a dle ust. § 22a odst. 1 písm. c) ZoD, neboť nenapojuje zařízení služeb na celostátní 
dráhu 

ÚP/2009/4365 
 dle ust. § 22a odst. 1 písm. b) ZoD, neboť vlečka slouží výhradně potřebě svého vlastníka nebo jiné 
osoby, a dle ust. § 22a odst. 1 písm. c) ZoD, neboť nenapojuje zařízení služeb na celostátní 
dráhu 

ÚP/2006/3848 
 dle ust. § 22a odst. 1 písm. b) ZoD, neboť vlečka slouží výhradně potřebě svého vlastníka nebo jiné 
osoby, a dle ust. § 22a odst. 1 písm. c) ZoD, neboť nenapojuje zařízení služeb na celostátní 
dráhu 

ÚP/2006/3898 
 dle ust. § 22a odst. 1 písm. b) ZoD, neboť vlečka slouží výhradně potřebě svého vlastníka nebo jiné 
osoby, a dle ust. § 22a odst. 1 písm. c) ZoD, neboť nenapojuje zařízení služeb na celostátní
dráhu 

ÚP/2006/3904 
 dle ust. § 22a odst. 1 písm. b) ZoD, neboť vlečka slouží výhradně potřebě svého vlastníka nebo jiné 
osoby, a dle ust. § 22a odst. 1 písm. c) ZoD, neboť nenapojuje zařízení služeb na celostátní 
dráhu 

ÚP/2010/4432 
 dle ust. § 22a odst. 1 písm. b) ZoD, neboť vlečka slouží výhradně potřebě svého vlastníka nebo jiné 
osoby, a dle ust. § 22a odst. 1 písm. c) ZoD, neboť nenapojuje zařízení služeb na celostátní 
dráhu 

ÚP/2006/3847 
 dle ust. § 22a odst. 1 písm. b) ZoD, neboť vlečka slouží výhradně potřebě svého vlastníka nebo jiné 
osoby, a dle ust. § 22a odst. 1 písm. c) ZoD, neboť nenapojuje zařízení služeb na celostátní 
dráhu 

 8/14 

 

 

Vlečka je veřejně nepřístupná z důvodu 

vlečka slouží výhradně potřebě svého vlastníka nebo jiné 
nenapojuje zařízení služeb na celostátní a regionální 

vlečka slouží výhradně potřebě svého vlastníka nebo jiné 
nenapojuje zařízení služeb na celostátní a regionální 

vlečka slouží výhradně potřebě svého vlastníka nebo jiné 
nenapojuje zařízení služeb na celostátní a regionální 

vlečka slouží výhradně potřebě svého vlastníka nebo jiné 
nenapojuje zařízení služeb na celostátní a regionální 

vlečka slouží výhradně potřebě svého vlastníka nebo jiné 
nenapojuje zařízení služeb na celostátní a regionální 

vlečka slouží výhradně potřebě svého vlastníka nebo jiné 
nenapojuje zařízení služeb na celostátní a regionální 

vlečka slouží výhradně potřebě svého vlastníka nebo jiné 
nenapojuje zařízení služeb na celostátní a regionální 

vlečka slouží výhradně potřebě svého vlastníka nebo jiné 
nenapojuje zařízení služeb na celostátní a regionální 



 

 

 

 

    

Lovochemie, a.s. 

Terezínská 57 

410 02  Lovosice 

 

TEL.:    +420 416 561 111 

FAX:     +420 416 563 213 

E-mail: info@lovochemie.cz 

 

IČ: 49100262 

DIČ: CZ49100262 

IBAN: CZ98550000000102700311821

 

Lovochemie, a.s., zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v

 

Název vlečky dle úředního povolení 
Číslo úředního 

povolení

NAVOS, a.s. - vlečka Strážnice ÚP/2006/3846

NAVOS, a.s. - vlečka Studénka ÚP/2014/4848

NAVOS, a.s. - vlečka Suchdol nad Odrou ÚP/2013/4788

NAVOS, a.s. - vlečka Uherský Brod ÚP/2006/3845

NAVOS, a.s. - vlečka Zábřeh ÚP/2008/4109

OLMA, a.s. - vlečka Zábřeh ÚP/2016/5121

Primagra, a.s. - vlečka Bor ÚP/2008/4231

Primagra, a.s. - vlečka Domažlice ÚP/2010/4444

 

 

 

 
 

IBAN: CZ98550000000102700311821 

obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem, odd. B, vložka 471. 

íslo úředního 
povolení 

Vlečka je veřejně nepřístupná z důvodu

ÚP/2006/3846 
 dle ust. § 22a odst. 1 písm. b) ZoD, neboť vlečka slouží výhradně potřebě svého vlastníka nebo jiné 
osoby, a dle ust. § 22a odst. 1 písm. c) ZoD, neboť nenapojuje zařízení služeb na celostátní 
dráhu 

ÚP/2014/4848 
 dle ust. § 22a odst. 1 písm. b) ZoD, neboť vlečka slouží výhradně potřebě svého vlastníka nebo jiné 
osoby, a dle ust. § 22a odst. 1 písm. c) ZoD, neboť nenapojuje zařízení služeb na celostátní 
dráhu 

ÚP/2013/4788 
 dle ust. § 22a odst. 1 písm. b) ZoD, neboť vlečka slouží výhradně potřebě svého vlastníka nebo jiné 
osoby, a dle ust. § 22a odst. 1 písm. c) ZoD, neboť nenapojuje zařízení služeb na celostátní 
dráhu 

ÚP/2006/3845 
 dle ust. § 22a odst. 1 písm. b) ZoD, neboť vlečka slouží výhradně potřebě svého vlastníka nebo jiné 
osoby, a dle ust. § 22a odst. 1 písm. c) ZoD, neboť nenapojuje zařízení služeb na celostátní 
dráhu 

ÚP/2008/4109 
 dle ust. § 22a odst. 1 písm. b) ZoD, neboť vlečka slouží výhradně potřebě svého vlastníka nebo jiné 
osoby, a dle ust. § 22a odst. 1 písm. c) ZoD, neboť nenapojuje zařízení služeb na celostátní 
dráhu 

ÚP/2016/5121 
 dle ust. § 22a odst. 1 písm. b) ZoD, neboť vlečka slouží výhradně potřebě svého vlastníka nebo jiné 
osoby, a dle ust. § 22a odst. 1 písm. c) ZoD, neboť nenapojuje zařízení služeb na celostátní 
dráhu 

ÚP/2008/4231 
 dle ust. § 22a odst. 1 písm. b) ZoD, neboť vlečka slouží výhradně potřebě svého vlastníka nebo jiné 
osoby, a dle ust. § 22a odst. 1 písm. c) ZoD, neboť nenapojuje zařízení služeb na celostátní 
dráhu 

ÚP/2010/4444 
 dle ust. § 22a odst. 1 písm. b) ZoD, neboť vlečka slouží výhradně potřebě svého vlastníka nebo jiné 
osoby, a dle ust. § 22a odst. 1 písm. c) ZoD, neboť nenapojuje zařízení služeb na celostátní 
dráhu 

 9/14 

 

 

Vlečka je veřejně nepřístupná z důvodu 

vlečka slouží výhradně potřebě svého vlastníka nebo jiné 
nenapojuje zařízení služeb na celostátní a regionální 

vlečka slouží výhradně potřebě svého vlastníka nebo jiné 
nenapojuje zařízení služeb na celostátní a regionální 

vlečka slouží výhradně potřebě svého vlastníka nebo jiné 
nenapojuje zařízení služeb na celostátní a regionální 

vlečka slouží výhradně potřebě svého vlastníka nebo jiné 
nenapojuje zařízení služeb na celostátní a regionální 

vlečka slouží výhradně potřebě svého vlastníka nebo jiné 
nenapojuje zařízení služeb na celostátní a regionální 

vlečka slouží výhradně potřebě svého vlastníka nebo jiné 
nenapojuje zařízení služeb na celostátní a regionální 

vlečka slouží výhradně potřebě svého vlastníka nebo jiné 
nenapojuje zařízení služeb na celostátní a regionální 

vlečka slouží výhradně potřebě svého vlastníka nebo jiné 
nenapojuje zařízení služeb na celostátní a regionální 



 

 

 

 

    

Lovochemie, a.s. 

Terezínská 57 

410 02  Lovosice 

 

TEL.:    +420 416 561 111 

FAX:     +420 416 563 213 

E-mail: info@lovochemie.cz 

 

IČ: 49100262 

DIČ: CZ49100262 

IBAN: CZ98550000000102700311821

 

Lovochemie, a.s., zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v

 

Název vlečky dle úředního povolení 
Číslo úředního 

povolení

Primagra, a.s. - vlečka Horažďovice ÚP/2010/4443

Primagra, a.s. - vlečka Cheb ÚP/2008/4235

Primagra, a.s. - vlečka Milín ÚP/2014/4920

Primagra, a.s. - vlečka Mutěnín ÚP/2014/4852

Primagra, a.s. - vlečka Nebanice ÚP/2012/4660

Primagra, a.s. - vlečka Planá ÚP/2008/4232

Primagra, a.s. - vlečka Poběžovice ÚP/2010/4441

Primagra, a.s. - vlečka Staré Sedliště ÚP/2008/4233

 

 

 

 
 

IBAN: CZ98550000000102700311821 

obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem, odd. B, vložka 471. 

íslo úředního 
povolení 

Vlečka je veřejně nepřístupná z důvodu

ÚP/2010/4443 
 dle ust. § 22a odst. 1 písm. b) ZoD, neboť vlečka slouží výhradně potřebě svého vlastníka nebo jiné 
osoby, a dle ust. § 22a odst. 1 písm. c) ZoD, neboť nenapojuje zařízení služeb na celostátní 
dráhu 

ÚP/2008/4235 
 dle ust. § 22a odst. 1 písm. b) ZoD, neboť vlečka slouží výhradně potřebě svého vlastníka nebo jiné 
osoby, a dle ust. § 22a odst. 1 písm. c) ZoD, neboť nenapojuje zařízení služeb na celostátní 
dráhu 

ÚP/2014/4920 
 dle ust. § 22a odst. 1 písm. b) ZoD, neboť vlečka slouží výhradně potřebě svého vlastníka nebo jiné
osoby, a dle ust. § 22a odst. 1 písm. c) ZoD, neboť nenapojuje zařízení služeb na celostátní 
dráhu 

ÚP/2014/4852 
 dle ust. § 22a odst. 1 písm. b) ZoD, neboť vlečka slouží výhradně potřebě svého vlastníka nebo j
osoby, a dle ust. § 22a odst. 1 písm. c) ZoD, neboť nenapojuje zařízení služeb na celostátní 
dráhu 

ÚP/2012/4660 
 dle ust. § 22a odst. 1 písm. b) ZoD, neboť vlečka slouží výhradně potřebě svého vlastníka 
osoby, a dle ust. § 22a odst. 1 písm. c) ZoD, neboť nenapojuje zařízení služeb na celostátní 
dráhu 

ÚP/2008/4232 
 dle ust. § 22a odst. 1 písm. b) ZoD, neboť vlečka slouží výhradně potřebě svého vlastníka
osoby, a dle ust. § 22a odst. 1 písm. c) ZoD, neboť nenapojuje zařízení služeb na celostátní 
dráhu 

ÚP/2010/4441 
 dle ust. § 22a odst. 1 písm. b) ZoD, neboť vlečka slouží výhradně potřebě svého 
osoby, a dle ust. § 22a odst. 1 písm. c) ZoD, neboť nenapojuje zařízení služeb na celostátní 
dráhu 

ÚP/2008/4233 
dle ust. § 22a odst. 1 písm. b) ZoD, neboť vlečka slouží výhradně 
osoby, a dle ust. § 22a odst. 1 písm. c) ZoD, neboť nenapojuje zařízení služeb na celostátní 
dráhu 

 10/14 

 

 

Vlečka je veřejně nepřístupná z důvodu 

vlečka slouží výhradně potřebě svého vlastníka nebo jiné 
nenapojuje zařízení služeb na celostátní a regionální 

vlečka slouží výhradně potřebě svého vlastníka nebo jiné 
nenapojuje zařízení služeb na celostátní a regionální 

vlečka slouží výhradně potřebě svého vlastníka nebo jiné 
nenapojuje zařízení služeb na celostátní a regionální 

vlečka slouží výhradně potřebě svého vlastníka nebo jiné 
nenapojuje zařízení služeb na celostátní a regionální 

vlečka slouží výhradně potřebě svého vlastníka nebo jiné 
nenapojuje zařízení služeb na celostátní a regionální 

vlečka slouží výhradně potřebě svého vlastníka nebo jiné 
nenapojuje zařízení služeb na celostátní a regionální 

vlečka slouží výhradně potřebě svého vlastníka nebo jiné 
nenapojuje zařízení služeb na celostátní a regionální 

vlečka slouží výhradně potřebě svého vlastníka nebo jiné 
nenapojuje zařízení služeb na celostátní a regionální 



 

 

 

 

    

Lovochemie, a.s. 

Terezínská 57 

410 02  Lovosice 

 

TEL.:    +420 416 561 111 

FAX:     +420 416 563 213 

E-mail: info@lovochemie.cz 

 

IČ: 49100262 

DIČ: CZ49100262 

IBAN: CZ98550000000102700311821

 

Lovochemie, a.s., zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v

 

Název vlečky dle úředního povolení 
Číslo úředního 

povolení

Primagra, a.s. - vlečka Točník ÚP/2010/4440

Primagra, a.s. - vlečka Trpísty ÚP/2008/4234

Primagra, a.s. - vlečka Vojtanov ÚP/2013/4828

Wotan Forest, a.s. - vlečka Borohrádek ÚP/2015/4963

Wotan Forest, a.s. - vlečka Chlumec nad 
Cidlinou 

ÚP/2015/5020

Wotan Forest, a.s. - vlečka Nové Hrady ÚP/2015/501

Wotan Forest, a.s. - vlečka Nové Město na 
Moravě 

ÚP/2015/4964

Wotan Forest, a.s. - vlečka Protivín ÚP/2015/4965

 

 

 

 
 

IBAN: CZ98550000000102700311821 

obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem, odd. B, vložka 471. 

íslo úředního 
povolení 

Vlečka je veřejně nepřístupná z důvodu

ÚP/2010/4440 
dle ust. § 22a odst. 1 písm. b) ZoD, neboť vlečka slouží výhradně
osoby, a dle ust. § 22a odst. 1 písm. c) ZoD, neboť nenapojuje zařízení služeb na celostátní 
dráhu 

ÚP/2008/4234 
dle ust. § 22a odst. 1 písm. b) ZoD, neboť vlečka slouží výhradně potřebě svého vlastníka nebo jiné 
osoby, a dle ust. § 22a odst. 1 písm. c) ZoD, neboť nenapojuje zařízení služeb na celostátní 
dráhu 

ÚP/2013/4828 
dle ust. § 22a odst. 1 písm. b) ZoD, neboť vlečka slouží výhradně potřebě svého vlastníka nebo jiné 
osoby, a dle ust. § 22a odst. 1 písm. c) ZoD, neboť nenapojuje zařízení služeb na celostátní 
dráhu 

ÚP/2015/4963 
dle ust. § 22a odst. 1 písm. b) ZoD, neboť vlečka slouží výhradně potřebě svého vlastníka nebo jiné 
osoby, a dle ust. § 22a odst. 1 písm. c) ZoD, neboť nenapojuje zařízení služeb na celostátní 
dráhu 

ÚP/2015/5020 
dle ust. § 22a odst. 1 písm. b) ZoD, neboť vlečka slouží výhradně potřebě svého vlastníka nebo jiné 
osoby, a dle ust. § 22a odst. 1 písm. c) ZoD, neboť nenapojuje zařízení služeb na celostátní 
dráhu 

ÚP/2015/5019 
dle ust. § 22a odst. 1 písm. b) ZoD, neboť vlečka slouží výhradně potřebě svého vlastníka nebo jiné 
osoby, a dle ust. § 22a odst. 1 písm. c) ZoD, neboť nenapojuje zařízení služeb na celostátní 
dráhu 

ÚP/2015/4964 
dle ust. § 22a odst. 1 písm. b) ZoD, neboť vlečka slouží výhradně potřebě svého vlastníka nebo jiné 
osoby, a dle ust. § 22a odst. 1 písm. c) ZoD, neboť nenapojuje zařízení služeb na celostátní 
dráhu 

ÚP/2015/4965 
dle ust. § 22a odst. 1 písm. b) ZoD, neboť vlečka slouží výhradně potřebě svého vlastníka nebo jiné 
osoby, a dle ust. § 22a odst. 1 písm. c) ZoD, neboť nenapojuje zařízení služeb na celostátní 
dráhu 

 11/14 

 

 

Vlečka je veřejně nepřístupná z důvodu 

vlečka slouží výhradně potřebě svého vlastníka nebo jiné 
nenapojuje zařízení služeb na celostátní a regionální 

výhradně potřebě svého vlastníka nebo jiné 
nenapojuje zařízení služeb na celostátní a regionální 

slouží výhradně potřebě svého vlastníka nebo jiné 
nenapojuje zařízení služeb na celostátní a regionální 

vlečka slouží výhradně potřebě svého vlastníka nebo jiné 
nenapojuje zařízení služeb na celostátní a regionální 

vlečka slouží výhradně potřebě svého vlastníka nebo jiné 
nenapojuje zařízení služeb na celostátní a regionální 

vlečka slouží výhradně potřebě svého vlastníka nebo jiné 
nenapojuje zařízení služeb na celostátní a regionální 

vlečka slouží výhradně potřebě svého vlastníka nebo jiné 
nenapojuje zařízení služeb na celostátní a regionální 

vlečka slouží výhradně potřebě svého vlastníka nebo jiné 
nenapojuje zařízení služeb na celostátní a regionální 



 

 

 

 

    

Lovochemie, a.s. 

Terezínská 57 

410 02  Lovosice 

 

TEL.:    +420 416 561 111 

FAX:     +420 416 563 213 

E-mail: info@lovochemie.cz 

 

IČ: 49100262 

DIČ: CZ49100262 

IBAN: CZ98550000000102700311821

 

Lovochemie, a.s., zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v

 

Název vlečky dle úředního povolení 
Číslo úředního 

povolení

Wotan Forest, a.s. - vlečka Slavonice ÚP/2015/4982

Wotan Forest, a.s. - vlečka Slavonice II ÚP/2015/5018

Wotan Forest, a.s. - vlečka Solnice ÚP/2015/4966

Wotan Forest, a.s. - vlečka Třeboň ÚP/2015/5002

Wotan Forest, a.s. - vlečka Velký Ratmírov ÚP/2015/5001

ZZN Polabí, a.s. - vlečka Byšice ÚP/2012/4619

ZZN Polabí, a.s. - vlečka Český Brod ÚP/2011/4547

ZZN Polabí, a.s. - vlečka Dobrovice ÚP/2012/4622

 

 

 

 
 

IBAN: CZ98550000000102700311821 

obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem, odd. B, vložka 471. 

íslo úředního 
povolení 

Vlečka je veřejně nepřístupná z důvodu

ÚP/2015/4982 
dle ust. § 22a odst. 1 písm. b) ZoD, neboť vlečka slouží výhradně potřebě svého vlastníka nebo jiné 
osoby, a dle ust. § 22a odst. 1 písm. c) ZoD, neboť nenapojuje zařízení služeb na celostátní 
dráhu 

ÚP/2015/5018 
dle ust. § 22a odst. 1 písm. b) ZoD, neboť vlečka slouží výhradně potřebě svého vlastníka nebo jiné 
osoby, a dle ust. § 22a odst. 1 písm. c) ZoD, neboť nenapojuje zařízení služeb na celostátní 
dráhu 

ÚP/2015/4966 
dle ust. § 22a odst. 1 písm. b) ZoD, neboť vlečka slouží výhradně potřebě svého vlastníka nebo jiné 
osoby, a dle ust. § 22a odst. 1 písm. c) ZoD, neboť nenapojuje zařízení služeb na celost
dráhu 

ÚP/2015/5002 
dle ust. § 22a odst. 1 písm. b) ZoD, neboť vlečka slouží výhradně potřebě svého vlastníka nebo jiné 
osoby, a dle ust. § 22a odst. 1 písm. c) ZoD, neboť nenapojuje zařízení služeb na celostátní 
dráhu 

ÚP/2015/5001 
dle ust. § 22a odst. 1 písm. b) ZoD, neboť vlečka slouží výhradně potřebě svého vlastníka nebo jiné 
osoby, a dle ust. § 22a odst. 1 písm. c) ZoD, neboť nenapojuje zařízení služeb na celostátní 
dráhu 

ÚP/2012/4619 
dle ust. § 22a odst. 1 písm. b) ZoD, neboť vlečka slouží výhradně potřebě svého vlastníka nebo jiné 
osoby, a dle ust. § 22a odst. 1 písm. c) ZoD, neboť nenapojuje zařízení služeb na celostátní 
dráhu 

ÚP/2011/4547 
dle ust. § 22a odst. 1 písm. b) ZoD, neboť vlečka slouží výhradně potřebě svého vlastníka nebo jiné 
osoby, a dle ust. § 22a odst. 1 písm. c) ZoD, neboť nenapojuje zařízení služeb na celostátní 
dráhu 

ÚP/2012/4622 
dle ust. § 22a odst. 1 písm. b) ZoD, neboť vlečka slouží výhradně potřebě svého vlastníka nebo jiné 
osoby, a dle ust. § 22a odst. 1 písm. c) ZoD, neboť nenapojuje zařízení služeb na celostátní 
dráhu 

 12/14 

 

 

Vlečka je veřejně nepřístupná z důvodu 

vlečka slouží výhradně potřebě svého vlastníka nebo jiné 
nenapojuje zařízení služeb na celostátní a regionální 

vlečka slouží výhradně potřebě svého vlastníka nebo jiné 
nenapojuje zařízení služeb na celostátní a regionální 

vlečka slouží výhradně potřebě svého vlastníka nebo jiné 
nenapojuje zařízení služeb na celostátní a regionální 

vlečka slouží výhradně potřebě svého vlastníka nebo jiné 
nenapojuje zařízení služeb na celostátní a regionální 

vlečka slouží výhradně potřebě svého vlastníka nebo jiné 
nenapojuje zařízení služeb na celostátní a regionální 

vlečka slouží výhradně potřebě svého vlastníka nebo jiné 
nenapojuje zařízení služeb na celostátní a regionální 

vlečka slouží výhradně potřebě svého vlastníka nebo jiné 
nenapojuje zařízení služeb na celostátní a regionální 

vlečka slouží výhradně potřebě svého vlastníka nebo jiné 
nenapojuje zařízení služeb na celostátní a regionální 



 

 

 

 

    

Lovochemie, a.s. 

Terezínská 57 

410 02  Lovosice 

 

TEL.:    +420 416 561 111 

FAX:     +420 416 563 213 

E-mail: info@lovochemie.cz 

 

IČ: 49100262 

DIČ: CZ49100262 

IBAN: CZ98550000000102700311821

 

Lovochemie, a.s., zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v

 

Název vlečky dle úředního povolení 
Číslo úředního 

povolení

ZZN Polabí, a.s. - vlečka Chotětov ÚP/2012/4620

ZZN Polabí, a.s. - vlečka Kněžmost ÚP/2011/4621

ZZN Polabí, a.s. - vlečka Kolín ÚP/2011/4548

ZZN Polabí, a.s. - vlečka Kouřim UP/2016/5050

ZZN Polabí, a.s. - vlečka Křinec ÚP/2011/4549

ZZN Polabí, a.s. - vlečka Lysá nad Labem ÚP/2011/4550

ZZN Polabí, a.s. - vlečka Mělník ÚP/2011/4616

ZZN Polabí, a.s. - vlečka Městec Králové ÚP/2011/4551

 

 

 

 
 

IBAN: CZ98550000000102700311821 

obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem, odd. B, vložka 471. 

íslo úředního 
povolení 

Vlečka je veřejně nepřístupná z důvodu

ÚP/2012/4620 
dle ust. § 22a odst. 1 písm. b) ZoD, neboť vlečka slouží výhradně potřebě svého vlastníka nebo 
osoby, a dle ust. § 22a odst. 1 písm. c) ZoD, neboť nenapojuje zařízení služeb na celostátní 
dráhu 

ÚP/2011/4621 
dle ust. § 22a odst. 1 písm. b) ZoD, neboť vlečka slouží výhradně potřebě svého vlastníka 
osoby, a dle ust. § 22a odst. 1 písm. c) ZoD, neboť nenapojuje zařízení služeb na celostátní 
dráhu 

ÚP/2011/4548 
dle ust. § 22a odst. 1 písm. b) ZoD, neboť vlečka slouží výhradně potřebě svého 
osoby, a dle ust. § 22a odst. 1 písm. c) ZoD, neboť nenapojuje zařízení služeb na celostátní 
dráhu 

UP/2016/5050 
dle ust. § 22a odst. 1 písm. b) ZoD, neboť vlečka slouží výhradně potřebě 
osoby, a dle ust. § 22a odst. 1 písm. c) ZoD, neboť nenapojuje zařízení služeb na celostátní 
dráhu 

ÚP/2011/4549 
dle ust. § 22a odst. 1 písm. b) ZoD, neboť vlečka slouží výhradně potře
osoby, a dle ust. § 22a odst. 1 písm. c) ZoD, neboť nenapojuje zařízení služeb na celostátní 
dráhu 

ÚP/2011/4550 
dle ust. § 22a odst. 1 písm. b) ZoD, neboť vlečka slouží výhradně potřebě svého vlastníka nebo jiné 
osoby, a dle ust. § 22a odst. 1 písm. c) ZoD, neboť nenapojuje zařízení služeb na celostátní 
dráhu 

ÚP/2011/4616 
dle ust. § 22a odst. 1 písm. b) ZoD, neboť vlečka slouží výhradně potřebě svého vlastníka nebo jiné 
osoby, a dle ust. § 22a odst. 1 písm. c) ZoD, neboť nenapojuje zařízení služeb na celostátní 
dráhu 

ÚP/2011/4551 
dle ust. § 22a odst. 1 písm. b) ZoD, neboť vlečka slouží výhradně potřebě svého vlastníka nebo jiné 
osoby, a dle ust. § 22a odst. 1 písm. c) ZoD, neboť nenapojuje zařízení služeb na celostátní 
dráhu 

 13/14 

 

 

Vlečka je veřejně nepřístupná z důvodu 

vlečka slouží výhradně potřebě svého vlastníka nebo jiné 
nenapojuje zařízení služeb na celostátní a regionální 

vlečka slouží výhradně potřebě svého vlastníka nebo jiné 
nenapojuje zařízení služeb na celostátní a regionální 

vlečka slouží výhradně potřebě svého vlastníka nebo jiné 
nenapojuje zařízení služeb na celostátní a regionální 

vlečka slouží výhradně potřebě svého vlastníka nebo jiné 
nenapojuje zařízení služeb na celostátní a regionální 

vlečka slouží výhradně potřebě svého vlastníka nebo jiné 
nenapojuje zařízení služeb na celostátní a regionální 

výhradně potřebě svého vlastníka nebo jiné 
nenapojuje zařízení služeb na celostátní a regionální 

slouží výhradně potřebě svého vlastníka nebo jiné 
nenapojuje zařízení služeb na celostátní a regionální 

vlečka slouží výhradně potřebě svého vlastníka nebo jiné 
nenapojuje zařízení služeb na celostátní a regionální 



 

 

 

 

    

Lovochemie, a.s. 

Terezínská 57 

410 02  Lovosice 

 

TEL.:    +420 416 561 111 

FAX:     +420 416 563 213 

E-mail: info@lovochemie.cz 

 

IČ: 49100262 

DIČ: CZ49100262 

IBAN: CZ98550000000102700311821

 

Lovochemie, a.s., zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v

 

Název vlečky dle úředního povolení 
Číslo úředního 

povolení

ZZN Polabí, a.s. - vlečka Měšice ÚP/2011/4623

ZZN Polabí, a.s. - vlečka Mimoň ÚP/2011/4617

ZZN Polabí, a.s. - vlečka Mimoň II ÚP/2011/4624

ZZN Polabí, a.s. - vlečka Pečky ÚP/2011/4552

ZZN Polabí, a.s. - vlečka Provodín ÚP/2011/4553

ZZN Polabí, a.s. - vlečka Vrdy ÚP/2010/4403

ZZN Strakonice a.s. - vlečka Sušice ÚP/2010/4413

 

 

 

 

 

 
 

IBAN: CZ98550000000102700311821 

obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem, odd. B, vložka 471. 

íslo úředního 
povolení 

Vlečka je veřejně nepřístupná z důvodu

ÚP/2011/4623 
dle ust. § 22a odst. 1 písm. b) ZoD, neboť vlečka slouží výhradně potřebě svého vlastníka nebo jiné 
osoby, a dle ust. § 22a odst. 1 písm. c) ZoD, neboť nenapojuje zařízení služeb na celostátní 
dráhu 

ÚP/2011/4617 
dle ust. § 22a odst. 1 písm. b) ZoD, neboť vlečka slouží výhradně potřebě svého vlastníka nebo jiné 
osoby, a dle ust. § 22a odst. 1 písm. c) ZoD, neboť nenapojuje zařízení služeb na celostátní 
dráhu 

ÚP/2011/4624 
dle ust. § 22a odst. 1 písm. b) ZoD, neboť vlečka slouží výhradně potřebě svého vlastníka nebo jiné 
osoby, a dle ust. § 22a odst. 1 písm. c) ZoD, neboť nenapojuje zařízení služeb na celostátní 
dráhu 

ÚP/2011/4552 
dle ust. § 22a odst. 1 písm. b) ZoD, neboť vlečka slouží výhradně potřebě svého vlastníka nebo jiné 
osoby, a dle ust. § 22a odst. 1 písm. c) ZoD, neboť nenapojuje zařízení služeb na celostátní 
dráhu 

ÚP/2011/4553 
dle ust. § 22a odst. 1 písm. b) ZoD, neboť vlečka slouží výhradně potřebě svého vlastníka nebo jiné 
osoby, a dle ust. § 22a odst. 1 písm. c) ZoD, neboť nenapojuje zařízení služeb na celostátní 
dráhu 

ÚP/2010/4403 
dle ust. § 22a odst. 1 písm. b) ZoD, neboť vlečka slouží výhradně potřebě svého vlastníka nebo jiné 
osoby, a dle ust. § 22a odst. 1 písm. c) ZoD, neboť nenapojuje zařízení služeb na celostátní 
dráhu 

ÚP/2010/4413 
dle ust. § 22a odst. 1 písm. b) ZoD, neboť vlečka slouží výhradně potřebě svého vlastníka nebo jiné 
osoby, a dle ust. § 22a odst. 1 písm. c) ZoD, neboť nenapojuje zařízení služeb na celostátní 
dráhu 
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Vlečka je veřejně nepřístupná z důvodu 

vlečka slouží výhradně potřebě svého vlastníka nebo jiné 
nenapojuje zařízení služeb na celostátní a regionální 

vlečka slouží výhradně potřebě svého vlastníka nebo jiné 
nenapojuje zařízení služeb na celostátní a regionální 

vlečka slouží výhradně potřebě svého vlastníka nebo jiné 
nenapojuje zařízení služeb na celostátní a regionální 

vlečka slouží výhradně potřebě svého vlastníka nebo jiné 
nenapojuje zařízení služeb na celostátní a regionální 

vlečka slouží výhradně potřebě svého vlastníka nebo jiné 
nenapojuje zařízení služeb na celostátní a regionální 

vlečka slouží výhradně potřebě svého vlastníka nebo jiné 
nenapojuje zařízení služeb na celostátní a regionální 

vlečka slouží výhradně potřebě svého vlastníka nebo jiné 
nenapojuje zařízení služeb na celostátní a regionální 


