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Část oznamovací
Změna podmínek pro přidělování jednorázových zahraničních vstupních povolení
pro nákladní dopravu (MD)
1. Na základě § 21 odst. 3 vyhlášky č. 478/2000 Sb., kterou se provádí zákon o silniční dopravě, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška“), stanovuje Ministerstvo dopravy nové podmínky pro přidělování
jednorázových zahraničních vstupních povolení pro nákladní dopravu.
2. Nedostatkové druhy jednorázových zahraničních vstupních povolení budou i nadále přidělovány dle § 20
písm. a) vyhlášky, tj. u těchto druhů zůstává zachován stávající systém přidělování povolení.
3. Nedostatkovými relacemi jsou následující druhy zahraničních vstupních povolení:













ruské povolení pro bilaterální a tranzitní přepravy
ruské povolení pro třetizemní přepravy,
chorvatské povolení pro třetizemní přepravy,
srbské povolení univerzální,
kazašské povolení pro třetizemní přepravy,
arménské povolení pro bilaterální a tranzitní přepravy,
turecké povolení pro třetizemní přepravy,
uzbecké povolení pro bilaterální a tranzitní přepravy,
uzbecké povolení pro třetizemní přepravy,
tádžické povolení pro bilaterální přepravy,
ázerbájdžánské povolení pro bilaterální a tranzitní přepravy,
moldavské povolení univerzální

4. Při přidělování všech ostatních druhů jednorázových zahraničních vstupních povolení se postupuje podle
§ 20 písm. c) vyhlášky, tj. výdejní místo je vydá na základě žádosti dopravce, kterou dopravce může
předložit kdykoli v průběhu kalendářního roku.
5. Tato změna nabývá účinnosti od 1. srpna 2018.

V Praze dne 11. července 2018
Mgr. Pavol Baran, v. r.
ředitel odboru silniční dopravy
Ministerstvo dopravy
(Vyřizuje: Mgr. Irena Baxová, 225 131 130, č. j. 71/2018 – 110 – SDNA/2)
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Schválení a podepsání Technických podmínek dodacích č. 1/2018-Pietrucha sp. z.o.o.
International sp. Komandytowa a vydání Osvědčení SŽDC č. 616/2018-013 (SŽDC)
Dne 17. 7. 2018 byly ředitelem Odboru traťového hospodářství schváleny a podepsány Technické podmínky
dodací č. 1/2018-Pietrucha sp. z.o.o. International sp. Komandytowa, pro biaxiální geomřížky řady Polgrid BX
30/30, 40/40, 45/45, 30/30MAX, 40/40MAX určené do konstrukčních vrstev železničního spodku plnící funkci
výztužnou a na základě těchto schválených TPD bylo firmě vydáno Osvědčení SŽDC č. 616/2018-013.
Organizační jednotky SŽDC mají TPD k dispozici v elektronické podobě na Intranetu na adrese:
http://typdok.tudc.cz.
TPD v tištěné podobě mohou objednat na adrese:
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Technická ústředna dopravní cesty
Oddělení typové dokumentace
Nerudova 1
772 58 Olomouc
(tel. 972 741 769, fax. 972 741 290, e-mail: typdok@tudc.cz)
Ostatní organizace mohou Technické podmínky dodací č. 1/2018-Pietrucha sp. z.o.o. International sp.
Komandytowa, na adrese:
Jarmila Pietriová
Dukelské 3990/21
760 01 Zlín

V Praze dne 17. července 2018
Ing. Radovan Kovařík, v. r.
ředitel odboru traťového hospodářství
Správa železniční dopravní cesty
(Vyřizuje: Ivana Borovská, tel. 972 244 283, č.j. 38324/2018-SŽDC-GŘ-013)
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Věstník dopravy č. 8 zpracovalo a vydalo v Praze 3. srpna 2018:

Nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12
110 15 Praha 1
posta@mdcr.cz
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