Předmět: AVÍZO: Tisková konference v Karlovarském kraji k prezentaci aplikace ČD - 23/7, 12:00 hod.
Od: Rajnochova@gr.cd.cz
Datum: 22.7.2020 13:22

Dobrý den, dámy a pánové,
dovolujeme si Vás pozvat na společnou tiskovou konferenci Českých drah a Karlovarského kraje, na které Vám
představíme novou aplikaci na bázi GPS, která pomůže strojvedoucím na tratích s nejnižším stupněm zabezpečení
provozovaných podle předpisu D3 Správy železnic. Nepůjde o plnohodnotnou náhradu zabezpečovacího zařízení, ale dokud
nebude na těchto tratích instalováno zabezpečovací zařízení, může tato aplikace, kterou budou mít strojvedoucí v tabletu,
předejít nehodám podobným té, k níž došlo na začátku července poblíž Perninku.
Tisková konference se bude konat zítra, ve čtvrtek 23. července 2020 od 12:00 hod. v budově A Krajského úřadu
Karlovarského kraje (Závodní 353/88, Karlovy Vary-Dvory), v zasedací místnosti č. 424 (4. patro).
V případě zájmu TV štábů je možné zařídit ukázku aplikace přímo ve vlaku, a to ve spoji Os 17108, který odjíždí ve 13:17
hod. ze stanice Karlovy Vary směrem na Nové Hamry. Prosíme tedy o zaslání e-mailu na posta@gr.cd.cz, následně Vám
zašleme pokyny k zajištění povolení pro vstup do kabiny strojvedoucího.
Svou účast na tiskové konferenci prosím potvrďte na e-mail jana.pavlikova@kr-karlovarsky.cz.
Těšíme se na Vaši účast

Vanda Rajnochová
tisková mluvčí
České dráhy, a.s., Generální ředitelství
Odbor komunikace | Oddělení tiskové
Jeremenkova 231/9, 779 00 Olomouc
T: +420 972 232 532, M: +420 722 074 414
E: rajnochova@gr.cd.cz, www.cd.cz

Informace obsažené v tomto e-mailu jsou informacemi důvěrnými. Nejste-li adresátem tohoto e-mailu, vraťte jej, prosím, odesílateli zprávy.
Odesílatel zprávy si vyhrazuje právo, pod sankcí neplatnosti, uzavírat smlouvy pouze v písemné formě, přičemž za písemnou formu je považována pouze forma
listiny opatřená podpisy oprávněných zástupců smluvních stran, případně její elektronicky konvertovaná podoba. Žádná jiná forma ujednání nemůže být
považována za platně a účinně uzavřenou smlouvu a obsah tohoto emailu není možné považovat za návrh na uzavření jakéhokoliv smluvního vztahu. Odesílatel
zprávy dále vylučuje přijetí jakékoliv nabídky pouhým chováním jakékoliv smluvní strany, zejména poskytnutím nebo přijetím plnění.
Odesílatel zprávy si vyhrazuje právo, pod sankcí neplatnosti, sjednávat veškeré změny stávajících smluvních vztahů pouze ve formě písemného dodatku v
listinné podobě podepsaného oprávněnými zástupci smluvních stran. Žádná jiná forma ujednání nemůže být považována za platně a účinně uzavřenou změnu
stávajícího smluvního vztahu a obsah tohoto emailu není možné považovat za návrh na změnu či ukončení jakéhokoliv smluvního vztahu.
Jakákoliv skutečnost, která by mohla vyplynout ze sdělení obsaženého v tomto e-mailu, nemůže být brána za závazný příslib plnění, který by zakládal povinnost
odesílatele zprávy uzavřít smlouvu, nemůže být brána za vzdání se práva či prominutí dluhu ze strany odesílatele zprávy, a to až do doby, dokud nebude
stvrzena písemně v listinné podobě a opatřena podpisem oprávněného zástupce odesílatele zprávy.
Odpověď adresáta na nabídku odesílatele zprávy s jakýmkoliv dodatkem nebo odchylkou není přijetím nabídky na uzavření smlouvy, ani když podstatně nemění
podmínky nabídky. Odesílatel zprávy vylučuje modifikovanou akceptaci nabídky.
Sledujte nás i na Facebooku: www.cd.cz/facebook

