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Zařízení služeb na regionální dráze Česká Kamenice – Kamenický Šenov 

 
Popis zařízení služeb 

– železniční stanice - provozní součásti 
 
KŽC Doprava, s.r.o., odštěpný závod Šenovka, vydává tento popis zařízení služeb v souladu s ustanovením 
Prováděcího nařízení Komise (EU) 2017/2177. Provozní součásti železniční stanice jsou v souladu s ustanovením 
vyhlášky č. 76/2017 Sb., o obsahu a rozsahu služeb poskytovaných dopravci provozovatelem dráhy a 
provozovatelem zařízení služeb (dále jen „vyhláška č. 76/2017“),  součástí zařízení služeb železniční stanice. KŽC 
Doprava, s.r.o., odštěpný závod Šenovka, je provozovatelem regionální dráhy Česká Kamenice – Kamenický Šenov 
(viz Prohlášení o dráze regionální). 
 
Na regionální dráze Česká Kamenice – Kamenický Šenov, provozované společností KŽC Doprava, s.r.o., se 
nachází jediná železniční stanice, a to ŽST Kamenický Šenov. 
 
Popis provozních součástí železniční stanice Kamenický Šenov: 
 
Provozní součást ANO/NE 
informační systémy pro cestující o příjezdu a odjezdu vlaků, výlukách, službách dopravců a dalších 
dopravních spojeních v rámci integrovaných dopravních systémů 

NE 

orientační značky o přístupu k vlakům NE 
čekárny pro cestující NE 
úschovny zavazadel NE 
hygienická zařízení pro cestující NE 
parkoviště pro autobusy, osobní automobily a jízdní kola NE 
prostory pro služby prodeje cestovních a rezervačních dokladů NE 
prostory pro provozní zázemí těch zaměstnanců dopravců, kteří poskytují služby cestujícím v 
železniční stanici 

NE 

další prostory pro služby jednotlivých dopravců NE 
zdvihací plošiny nebo rampy na nástupišti a v železničních stanicích pro zajištění přístupnosti 
železniční dopravy pro osoby se zdravotním postižením a osoby s omezenou schopností pohybu a 
orientace 

NE 

místa nakládky a vykládky pro přepravu věcí NE 
kolejiště pro sestavování vlaků a posun drážních vozidel ANO 
 
V Praze, dne 21.3.2022             
 
 
 
 
 
 

      Milan Hejcman 
vedoucí odštěpného závodu Šenovka 


