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Část oznamovací
Pověřená školící zařízení pro diagnostiku a opravy emisních systémů motorových vozidel,
rozšíření působnosti
Ministerstvo dopravy v souladu s § 23 odst. 7 vyhlášky č. 302/2001 Sb., o technických prohlídkách
a měření emisí vozidel, a s „Požadavky na zřízení a provozování školicích zařízení pro diagnostiku
a opravy emisních systémů motorových vozidel“, čj.: MDS 867/02-0150 (ŠZD), rozšířilo
na základě splnění stanovených podmínek níže uvedeným ŠZD rozsah pověření na konkrétní značky
vozidel.
V přehledu pověřených společností jsou pro jednotlivé typy kurzů, které společnosti budou
zabezpečovat, použity tyto zkratky:
Typ kurzu:
ZN
VN
ZŘ1, ZŘ2
VŘ1
Z
V
NV
TN
ZD, VD
NVD
TND

Neřízené emisní systémy zážehových motorů
Neřízené emisní systémy vznětových motorů
Řízené emisní systémy zážehových motorů
Řízené emisní systémy vznětových motorů
Kurz na značku vozidel se zážehovými motory
Kurz na značku vozidel se vznětovými motory
Kurz na značku nákladních vozidel se vznětovými motory a autobusů
Kurzy na značku traktorů se vznětovými motory
Doškolovací kurzy na značku vozidel
Doškolovací kurz na značku nákladních vozidel a autobusů
Doškolovací kurz na značku traktoru

Působnost ŠZD byla rozšířena těmto společnostem:
1) MOTOR expert s.r.o.
ul. 9. května (areál STS), 750 00 Přerov
Kurzy: Z, ZD pro skupiny značek:
Journeyman Gladiator

Osvědčení: čj.: 7/2013-150-SME3/2 (rozšíření osvědčení čj.: 3684/02-150)
Kontaktní pracovník: Jitka Danihelová, tel.: 581 703 190, fax: 581 703 190
2) MOTOR expert s.r.o.
ul. 9. května (areál STS), 750 00 Přerov
Kurzy: NV, NVD pro skupiny značek:
MAN, Mercedes Benz (Actros, Atego), Setra, Scania, DAF, Nissan, Ford, Volkswagen, Lubin,
Bonetti, Neoplan
Osvědčení: čj.: 7/2013-150-SME3/3 (rozšíření osvědčení čj.: 3684/02-150)
Kontaktní pracovník: Jitka Danihelová, tel.: 581 703 190, fax: 581 703 190
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Uvedená organizace využívá a distribuuje databázi technických údajů vozidel VIVID, vydávanou
vydavatelstvím Vivid Automotive Data & Media B.V. a databázi technických údajů vozidel AUTODATA,
vydávaných vydavatelstvím Autodata Limited.

V Praze 21. května 2013
Ing. Josef Pokorný, v. r.
Ředitel Odboru silničních vozidel
Ministerstvo dopravy
(vyřizuje: Ing. Jelena Lukasová, tel.: 225 131 509, čj.: 1/2013-150-ORG3/6)

Změny zkušební komise k ověření odborné způsobilosti pracovníků stanic měření emisí
Ministerstvo dopravy – odbor silničních vozidel, podle § 71 odst. 1 zákona č. 56/2001 Sb.,
o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona
č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a změně některých
souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona
č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, nově jmenovalo dnem 1. června 2013
pana Ondřeje Bílka
členem zkušební komise pro závěrečnou zkoušku odborné způsobilosti mechaniků stanic měření
emisí.

V Praze 21. května 2013
Ing. Josef Pokorný, v. r.
Ředitel Odboru silničních vozidel
Ministerstvo dopravy
(vyřizuje: Ing. Jelena Lukasová, tel.: 225 131 509, čj.: 1/2013-150-ORG3/7)
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Informace pro stanice měření emisí – Databáze povolená v SME
Ministerstvo dopravy odsouhlasilo pro potřebu měření emisí používat dokumentaci nejen od výrobců
vozidel, ale i dokumentaci k vozidlům vydávanou specializovanými nakladatelstvími, u kterých bylo
prokázáno, že vydávaná dokumentace pochází od výrobců vozidel a je tudíž nezpochybnitelná.
Jedná se o tyto databáze:
- DEKRA DATA SME, vydávanou společností DEKRA International GmbH
- WOW!, vydávanou společností WÜRTH, spol. s r.o.
Uživatel musí mít s jejím distributorem v ČR platnou smlouvu o nákupu uživatelských práv,
zabezpečující i inovaci a rozvoj (update) této dokumentace.

V Praze 21. května 2013
Ing. Josef Pokorný, v. r.
Ředitel Odboru silničních vozidel
Ministerstvo dopravy
(vyřizuje: Ing. Jelena Lukasová, tel.: 225 131 509, čj.: 1/2013-150-ORG3/8)
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Schválení a podepsání Technických podmínek dodacích č. 01/2013-Alpe Adria Textil S.r.l.
a vydání osvědčení SŽDC č. 398/2013-OTH
Dne 27. května 2013 byly ředitelem Odboru traťového hospodářství schváleny a podepsány Technické
podmínky dodací č. 01/2013-Alpe Adria Textil S.r.l. pro tkané geomřížky řady Arter GTS určené pro
použití v zemním tělese železničního spodku a na základě těchto schválených TPD bylo vydáno
Osvědčení SŽDC č. 398/2013-OTH.
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 dopravní železniční 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. 01/2013-Alpe Adria Textil S.r.l. objednat na
adrese:
J. Hofhanslová
Via F. Ili Tondelli n. 3
42100 Reggi Emilia, Itálie

V Praze 28. května 2013
Ing. Jiří Kozák, v. r.
Ředitel Odboru traťového hospodářství
Správa železniční dopravní cesty, s. o.
(vyřizuje: Ivana Borovská, tel.: 972 244 283, čj.: 22473/2013-OTH)
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Výměna řidičských průkazů
V České republice jsou v současné době platné 2 typy řidičských průkazů. Během
následujících let bude docházet k postupné výměně jednoho z nich. Doklad jsou ze zákona
řidiči povinni vyměnit si nejpozději do konce roku 2013. Počínaje 1. lednem 2014 bude v ČR
platný pouze 1 typ řidičského průkazu vzoru Evropských společenství.

Speciální internetovou stránku, která se věnuje problematice
povinných výměn řidičských průkazů, naleznete na stránkách:
http://www.vymentesiridicak.cz

Věstník dopravy č. 13/2013 zpracovalo a vydalo v Praze 19. června 2013:

Nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12
110 15 Praha 1
posta@mdcr.cz
http://www.mdcr.cz/cs/Vestniky/default.htm
http://www.mdcr.cz

