UDRŽENÍ
ČILÉHO
OBCHODU
Vaše firma využívá pro přepravu zboží přes
Lamanšský průliv mezinárodní přístav v
Portsmouthu, proto je důležité, aby obchod
plynule pokračoval. Jde nám zkrátka o to, aby
vás po cestě nepotkaly žádné překážky.
Až 31. prosince skončí přechodné období mezi EU a Spojeným
královstvím, máme nachystaný plán pro nepřetržité řízení dopravy.
K cestě si prosím připočítejte 30 minut navíc na kontrolu připravenosti
na překročení hranic na jednom z našich kontrolních stanovišť.
Postupujte podle těchto pokynů, abychom se vyvarovali prodlevám a stornům
Všichni řidiči, kteří míří do Francie nebo do Španělska (nebo
do Francie či Španělska posílají návěsy), budou muset po
příjezdu do přístavu v Portsmouthu předložit vstupní průkaz
Na místě bude speciální značení se symbolem kamionu a
trajektu, které vás navede na nejbližší kontrolní stanoviště
Řidiči přijíždějící ze severu (M3, A34, A3, A303) pojedou na
stanoviště na A31 poblíž Winchesteru SO24 0HU
Řidiči přijíždějící z východu (A27) využijí kontrolní stanoviště
na křižovatce 1 na M27 PO2 8RD
CS

• Na kontrolním stanovišti budete vyzvání k předložení:
• referenčního čísla platné rezervace trajektu (bez
rezervace nebudete vpuštěni)
• platného pasu
• všech příslušných evidenčních čísel přepravních operací
(MRN)
• všech platných tranzitních doprovodných dokladů (TAD)
• všech příslušných karnet ATA (I´Admission Temporaire Temporary Admission) nebo TIR (Transport Internationaux
Routiers)
• všech platných povinných dokladů pro zvířata, rostliny, střelné
zbraně nebo další speciální zboží
• Tyto údaje budou zaznamenány, a pokud budou správné, bude
vám vystaven vstupní průkaz do přístavu
• Všichni dopravci bez platné rezervace trajektu nebo správné
dokumentace budou z Portsmouthu vykázáni
• Jakékoli vozidlo směřující do EU, které se pokusí vjet do
přístavu bez vstupního průkazu, bude vráceno zpět

Podrobnosti naleznete na
Portsmouth-port.co.uk
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