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Část oznamovací
Schválení TPD 353 Sada válečkových stoliček výměn (SŽDC, s. o.)
Z důvodu zajištění závazných technických specifikací budoucích kupních smluv pro dodávky
válečkových stoliček výměn (dále jen VSV) výsledně určených k použití ve výhybkách železničních
drah ve vlastnictví ČR, se kterými má právo hospodařit SŽDC státní organizace, byly výrobcem (AŽD
Praha s.r.o.) zpracovány technické podmínky dodací TPD 353.
Znění TPD bylo zpracováno v souladu s ustanovením směrnice SŽDC č. 67 „Systém péče o kvalitu
v oblasti traťového hospodářství“ a vychází z provozního ověření VSV (viz přiložený záznam
z ukončení provozního ověřování) s důrazem na správnou funkci výrobku, na zachování bezpečnosti
a plynulosti drážní dopravy a na bezkonfliktní řešení případných reklamací výrobku.
VSV je možné běžně používat ve výhybkách soustavy železničního svršku UIC 60 k vícebodovému
nadzvedávání pohyblivé části jazyků při jejich přestavování za podmínek uvedených v předmětných
TPD.
Účinnost TPD 353 Sada válečkových stoliček výměn je od 19. 5. 2014.
Pro interní potřebu organizačních jednotek SŽDC je text TPD k dispozici v archivu typové
dokumentace na intranetové adrese http://typdok.tudc.cz. Výtisk těchto TPD si tyto organizační
jednotky mohou v případě zájmu objednat na adrese:
SŽDC státní organizace, Technická ústředna dopravní cesty
Oddělení typové dokumentace
Nerudova 1
772 58 Olomouc
(tel.: 972 741 769, e-mail: typdok@tudc.cz)
Ostatní organizace si mohou TPD vyžádat přímo u firmy AŽD Praha s.r.o. na adrese:
AŽD Praha s.r.o.
RSP-Technický úsek
Žirovnická 2/3146
106 17 Praha 10
(tel.: 267 287 111, fax: 272 650 831, e-mail: info@azd.cz)
V Praze dne 8. července 2014
Ing. Jiří Kozák, v. r.
ředitel odboru traťového hospodářství
Správa železniční dopravní cesty, s. o.
(vyřizuje: Ing. Jan Fencl, tel. 972 244 760, čj. 30092/2014-013)
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